
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         
V/v: giới thiệu nguồn tài liệu sách giáo 

khoa chuẩn bị cho năm học 2021-2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 8 năm 2021 

 
Kính gửi:  

 - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; 

 - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên; 

Để đảm bảo nguồn tài liệu, sách giáo khoa, sách giáo viên cho toàn thể 

học sinh và thầy cô giáo bước vào năm học mới 2021-2022 trong giai đoạn 

thực hiện giản cách xã hội và học sinh chưa kịp chuẩn bị sách giáo khoa và 

các sách tham khảo; nay Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thông báo 

đến cho toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, phụ huynh và học 

sinh toàn trường và đồng thời đăng tải lên trang web của đơn vị nguồn tại liệu 

điện tử do nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam biên soạn và phát hành, nguồn tài 

liệu hoàn toàn miễn phí và không cần tài khoản đăng nhập. 

Đường link nguồn tài liệu: https://hanhtrangso.nxbgd.vn 

Nhận được Công văn, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Phòng, ban thuộc sở (để thực hiện); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, PC, GDTrHTX-HungVT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 

 

 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/
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