
 
 

 

Kính gửi: Các trường có cấp trung học phổ thông. 
 

Thực hiện Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) môn Giáo dục quốc 

phòng và an ninh (GDQPAN) sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu 

cầu các trường có cấp trung học phổ thông (THPT) thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Thông tin đến giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh danh mục SGK 

môn GDQPAN lớp 10 được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt (Quyết định số 

985/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh gửi kèm Công văn này); 

- Lựa chọn 01 SGK trong danh mục SGK môn GDQPAN được UBND 

tỉnh phê duyệt sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Khoản 1, Điều 8, 

Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT; sử dụng SGK 

trong quá trình dạy và học theo đúng qui định của pháp luật; 

- Báo cáo SGK được chọn và dự kiến số lượng sử dụng trong năm học 

2022-2023; Rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin giáo viên dự kiến giảng dạy 

môn GDQPAN lớp 10 và đăng ký tham gia bồi dưỡng dạy học SGK năm học 

2022-2023. nhập trực tuyến tại địa chỉ https://bit.ly/SGKGDQPAN10 trước 

ngày 17/5/2022;đồng thời gửi Báo cáo có dấu đỏ bản pdf về Sở GDĐT (qua 

Phòng Giáo dục phổ thông) trước ngày 30/5/2022; 

- Báo cáo đánh giá việc sử dụng SGK môn GDQPAN lớp 10 và các kiến 

nghị (nếu có) trước ngày 01/6/2023. 

Sở GDĐT yêu cầu các trường có cấp THPT khẩn trương triển khai thực 

hiện. Thông tin chi tiết liên hệ: Đồng chí Bùi Duy Ánh, Cán bộ Phòng Giáo dục 

phổ thông, số điện thoại: 0987.099882./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc; các Phó Giám đốc; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, GDPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuế 
 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:          /SGDĐT-GDPT 

V/v thông báo danh mục SGK môn 

GDQPAN lớp 10 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn  

tỉnh Quảng Ninh và báo cáo lựa chọn 

SGK, giáo viên tham gia bồi dưỡng 

SGK năm học 2022 - 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 
 

Quảng Ninh, ngày         tháng 5 năm 2022 

 

https://bit.ly/SGKGDQPAN10
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