UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1802 /SGDĐT-GDPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 9 năm 2021

V/v thông báo Chương trình dạy học
trên truyền hình Hà Tĩnh cho học sinh
lớp 9 và lớp 12.

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Trung tâm GDTX tỉnh; các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện;
- Các trường cao đẳng, trung cấp nghề có hệ GDTX cấp THPT.
Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; Kế hoạch liên
ngành số 1759/KHLN-SGDĐT-PTTH ngày 13/9/2021 giữa Sở GDĐT và Đài Phát
thanh và Truyền hình Hà Tĩnh về Kế hoạch phối hợp tổ chức sản xuất chương trình
dạy học trên truyền hình “Đến lớp cùng HTTV”, Sở GDĐT thông báo lịch dạy
hàng tuần trên sóng truyền hình HTTV (bắt đầu từ Thứ 2, ngày 20/9/2021) như
sau:
Lớp 9:
Môn
Toán
Ngữ văn
Tiếng Anh

Thời gian phát trực tiếp
Thứ 2: Từ 14h30’ đến 15h15’
Thứ 4: Từ 14h30’ đến 15h15’
Thứ 6: Từ 14h30’ đến 15h15’

Môn
Toán
Ngữ văn
Tiếng Anh

Thời gian phát trực tiếp
Thứ 3: Từ 14h30’ đến 15h15’
Thứ 5: Từ 14h30’ đến 15h15’
Thứ 7: Từ 14h30’ đến 15h15’

Lớp 12:

Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:
1. Thông báo cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh, học viên biết, động
viên và tạo điều kiện cho các em tham gia học tập. Đối với học sinh, học viên gia
đình không có Tivi có thể đến nhà bạn gần nhất để học chung, đảm bảo thực hiện
nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bênh COVID-19.
Ngoài việc xem trên sóng truyền hình HTTV (trực tiếp và phát lại), học sinh, học
viên có thể xem trực tuyến tại địa chỉ http://hatinhtv.vn/ và khuyến khích các em có
phương tiện kết nối Internet (điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính để
bàn,…) để tham gia tương tác tại Fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh
tại https://www.facebook.com/hatinhtv.vn/.
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2. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên các bộ môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh
được phân công chủ nhiệm, giảng dạy lớp 9, lớp 12 trong năm học 2021-2022 cần
theo dõi các buổi phát sóng liên quan đến lớp chủ nhiệm, liên quan đến bộ môn,
nắm bắt số lượng học sinh, học viên của mình tham gia học và giải đáp thắc mắc
(nếu có) cho các em.
3. Hiệu trưởng các trường có giáo viên tham gia giảng dạy trên truyền hình,
tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia giảng dạy được tốt nhất (không bố trí
những giáo viên này dạy tại trường/ trực tuyến những ngày có tiết học trên Truyền
hình để các giáo viên tham gia xây dựng bài dạy).
4. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh, học viên, cán
bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
COVID-19, đặc biệt là quy định 5K.
Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị các đơn vị
phản ánh về Phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GDĐT để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh;
- Các phòng chuyên môn và tương đương Sở;
- Lưu: VT, GDPT.

GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Quỳnh Diệp

