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          Số: 23/UBND-VX   
V/v triển khai thực hiện Tài liệu 

giáo dục địa phương lớp 8 và lớp 9  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Trà Cú, ngày 10 tháng 01 năm 2023 

   

     Kính gửi:  
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;  

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện;   

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Căn cứ Công văn số 81/UBND-KGVX ngày 09/01/2023 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Tài liệu giáo dục địa phương lớp 8 
và lớp 9 tại Quyết định số 4722/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 4723/QĐ-

BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt 
Tài liệu giáo dục địa phương lớp 8 và Tài liệu giáo dục địa phương lớp 9 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện có ý kiến như sau:  

Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Lãnh đạo 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Thủ trưởng các Phòng, ban, 

ngành huyện có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phổ biến, 
triển khai thực hiện, hướng dẫn sử dụng và chịu trách nhiệm về hiệu quả sử 

dụng Tài liệu giáo dục địa phương lớp 8 và Tài liệu giáo dục địa phương lớp 9 
được phê duyệt tại các Quyết định nêu trên của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện đúng quy định hiện 
hành; đồng thời, theo dõi, nắm bắt thông tin, tổng hợp các ý kiến góp ý trong 
quá trình triển khai thực hiện Tài liệu giáo dục địa phương lớp 8 và Tài liệu 

giáo dục địa phương lớp 9 (nếu có), báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện 
xem xét, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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