ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 900 /GDĐT-TrH
Thời gian phát sóng truyền hình
các chuyên đề kiến thức lớp 9 và
lớp 12

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện
- Hiệu trưởng các trường THPT, THPT có nhiều cấp học.
Căn cứ văn bản 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 3 năm 2020 về tăng cường
dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống Covid
-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Nhằm tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nhà, Sở Giáo dục và Đào tạo phối
hợp Ban khoa giáo Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức sản xuất
và phát sóng trên kênh HTV (HTVkey) các chủ đề kiến thức dành cho học sinh lớp 9
và lớp 12, cụ thể như sau:
- Buổi sáng: 8g00; 9g00; 10g00: các môn Toán, Văn và Tiếng Anh lớp 9 các
ngày Thứ Hai, Tư, Sáu và phát lại các ngày thứ Ba, Năm, Bảy.
- Buổi chiều :
+ Chiều Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu vào lúc14g00; 15g00; 16g00: các môn Toán,
Vật lý, Hoá lớp 12.
+ Chiều Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy vào lúc lúc14g00; 15g00; 16g00 các môn
Anh, Văn, Sinh lớp 12.
Học sinh có thể xem trên kênh HTV trực tuyến hoặc các ứng dụng truyền hình
trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các cơ sở giáo dục thông tin rộng rãi
đến tất cả các em học sinh khối 9 và khối 12 để học tập./.
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