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THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 

Năm học 2022-2023 

 

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh 

Bình Phước phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, sách giáo khoa lớp 7 và 

sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước; 

Căn cứ Công văn số 1587/SGDĐT-GDTrH ngày 10/6/2022 của Sở GD&ĐT 

tỉnh Bình Phước về việc thông báo kết quả lựa chọn sách giáo khoa và đăng ký số 

lượng SGK lớp 6, lớp 7 và lớp 10 từ năm học 2022-2023; 

Thực hiện Công văn số 576/PGDĐT-THCS ngày 15/7/2022 của Phòng 

GD&ĐT thành phố Đồng Xoài về việc chuẩn bị SGK lớp 6,7,8,9 cho năm học 

2022-2023;  

Trường THCS Tân Đồng thông báo tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh và cha mẹ học sinh việc lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2022-2023 như 

sau: 

1. Sách giáo khoa lớp 6 

- Lựa chọn sách: Bộ sách Chân trời sáng tạo. 

- Sách Tiếng Anh: Sách do tác giả Hoàng Văn Vân làm chủ biên. 

2. Sách giáo khoa lớp 7 

Stt Tên sách Tên bộ sách 

1 Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo 

2 Toán 7  Chân trời sáng tạo 

3 Khoa học tự nhiên 7  Chân trời sáng tạo 

4 Lịch sử và Địa lí 7 
Chân trời sáng tạo 

5 Giáo dục công dân 7 Chân trời sáng tạo 

6 Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo 

7 Tin  học 7 Chân trời sáng tạo 



8 Giáo dục thể chất 7 Chân trời sáng tạo 

9 Mĩ thuật 7 Chân trời sáng tạo 

10 Âm nhạc 7 Chân trời sáng tạo 

11 
Hoạt động trải  

nghiệm, hướng nghiệp 7 

Chân trời sáng tạo 

12 Tiếng Anh 7  
Sách do tác giả Hoàng Văn Vân  

làm chủ biên. 

3. Sách giáo khoa lớp 8; lớp 9:  

 Thực hiện bộ sách giáo khoa hiện hành do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

phát hành. 

Vậy nhà trường thông báo tới cán bộ, giáo viên, nhân viên để biết. Giáo viên 

chủ nhiệm thông báo tới học sinh, cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị sách giáo khoa 

cho các em./. 

 

Nơi nhận: 
- CB,GV,NV; 

- Cha mẹ học sinh; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 


