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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SGDĐT-GDTrH 

V/v tổ chức học trên Đài truyền 

hình Việt Nam. 

Quảng Bình, ngày      tháng 04 năm 2020 

 

 Kính gửi:  

- Trường phổ thông trực thuộc Sở; 

- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm giáo dục-dạy nghề huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), từ ngày 13/04/2020, 

Bộ GDĐT sẽ phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức phát sóng Chương 

trình dạy học trên truyền hình qua kênh VTV7. Để tổ chức hiệu quả việc học trên 

truyền hình, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị - theo nhiệm vụ và phân cấp 

quản lí, kịp thời triển khai tốt các nội dung sau: 

1. Thông báo rộng rãi lịch phát sóng dạy học trên truyền hình của Bộ GDĐT 

để giáo viên, học sinh và gia đình học sinh được biết:  

LỊCH PHÁT SÓNG 

PHÁT TRÊN KÊNH VTV7 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM 

(Từ ngày 13/4 đến 18/4/2020) 
 

LỚP 

GIỜ 

PHÁT 

SÓNG 

THỨ/MÔN HỌC 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Lớp 12 
Từ 

9:30 

VẬT LÝ VẬT LÝ LỊCH SỬ LỊCH SỬ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ 

TOÁN 
NGỮ 

VĂN 
HOÁ HỌC 

SINH 

HỌC 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 

TIẾNG 

ANH 

Lớp 9 
Từ 

14:30 
TOÁN 

NGỮ 

VĂN 

TIẾNG 

ANH 
TOÁN 

NGỮ 

VĂN 

TIẾNG 

ANH 

  

 (Vào ngày Thứ 6 hàng tuần, Bộ GDĐT sẽ thông báo kế hoạch phát sóng 

tuần kế tiếp tại Cổng thông tin của Bộ GDĐT - www.moet.gov.vn). 

 2. Xây dựng kế hoạch dạy học để giáo viên chủ động tương tác được với học 

sinh và gia đình học sinh trong việc giao nhiệm vụ học tập cho học sinh trước khi 

phát sóng và thu lại kết quả học tập sau khi học sinh học trên truyền hình. 

 3. Khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ những học sinh không có thiết bị 

(tivi, máy vi tính, điện thoại thông minh) hoặc có thiết bị nhưng không thể tiếp 

http://www.moet.gov.vn/
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sóng truyền hình VTV7  để có biện pháp khắc phục, giúp đỡ. Cụ thể, trước mắt có 

thể khắc phục, giúp đỡ bằng các hình thức sau: 

- Tải bài giảng ghi lên các loại thiết bị nhớ (đĩa CD, flash disk) và cung cấp 

cho học sinh để các em có thể học lại qua đầu đọc đĩa hoặc máy tính. 

- Có biện pháp huy động tối đa các thiết bị tiếp sóng mà các đơn vị và các cơ 

quan, tổ chức,… lân cận hiện có để cho học sinh mượn phục vụ hoạt động học tập 

trong thời gian học trên truyền hình. 

4. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch dạy học để đảm bảo 

“tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”. 

 5. Một số lưu ý 

- Việc dạy học trên truyền hình theo kế hoạch của Bộ GDĐT là dạy kiến thức 

mới. Vì vậy, các đơn vị phải triển khai khẩn trương và nghiêm túc nhằm đảm bảo tối 

đa học sinh được tham gia học tập. Đối với các khối lớp và các môn còn lại, các đơn 

vị tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến và hướng dẫn học sinh tự ôn tập kiến thức   

theo hướng dẫn. 

- Đối với những đơn vị đã có phương án dạy học trực tuyến tốt (đảm bảo 

100% học sinh được học) thì có thể duy trì phương án đó khi dạy học kiến thức mới 

(sao cho nội dung dạy học đầy đủ theo chương trình quy định) không nhất thiết phải 

tổ chức cho học sinh học trên truyền hình. 

- Riêng môn Tiếng Anh, ở tỉnh Quảng Bình đang thực hiện dạy học theo 02 

chương trình (Tiếng Anh 7 năm và 10 năm). Trong khi đó, Bộ GDĐT chỉ tổ chức 

phát sóng chương trình 10 năm. Vì vậy, các đơn vị đang thực hiện chương trình 7 

năm tự tổ chức dạy học trực tuyến bằng các hình thức khác. Nếu các đơn vị không 

thể tự thực hiện được việc dạy học chương trình 7 năm thì vẫn tổ chức cho học sinh 

học chương trình 10 năm trên truyền hình; sau khi học sinh đi học trở lại, các đơn vị 

tiếp tục bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng (nếu thấy cần thiết). 
 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở 

GDĐT (qua phòng GDTrH: email gdtrh@quangbinh.edu.vn) để được hướng dẫn và 

kịp thời giải quyết. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- LĐS; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Giang Long                         
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