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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 450 /SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 17 tháng 3 năm 2020

V/v tổ chức dạy học trên truyền hình các
môn học dành cho học sinh lớp 9

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Căn cứ Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời
gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh trong tình hình mới; Công văn số 539/UBND-KGVX ngày 13/3/2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc cho học sinh Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền
hình Gia Lai tổ chức dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 trong thời gian
nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 như sau:
1. Lịch phát sóng và các môn dạy học trên truyền hình
- Lịch và khung thời gian phát sóng: Tất cả các ngày trong tuần, kể cả Chủ nhật
(từ ngày 17/3/2020 đến trước ngày đi học lại). Buổi sáng từ 09h35-10h15; buổi chiều
từ 14h45-15h25.
- Các môn học lớp 9 dạy trên truyền hình: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.
2. Triển khai tổ chức thực hiện
- Các phòng GDĐT tiếp tục chỉ đạo cho tất cả các trường trung học cơ sở
(THCS) và trường có học sinh THCS triển khai tuyên truyền và phổ biến Chương trình
dạy học trên Truyền hình; triển khai ôn tập và tự học cho học sinh THCS, nhất là học
sinh lớp 9.
- Hiệu trưởng các trường thông báo cho toàn thể học sinh lớp 9 tham gia học trên
truyền hình qua hệ thống tin nhắn SMAS. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ
môn chủ động liên lạc với học sinh, theo dõi và tổng hợp tình hình học tập trên truyền
hình của học sinh.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Đài PTTH Gia Lai;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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