
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      
Số:           /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v thông báo lịch phát sóng chương 

trình dạy học qua truyền hình lớp 1, 

lớp 2 và lớp 6 của Đài PTTH tỉnh 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Quảng Trị, ngày       tháng 9 năm 2021 

    Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng trưởng có cấp THCS trực thuộc Sở; 

- Hiệu trưởng trường PTLC CĐSP Quảng Trị. 
  

Thực hiện Công văn số 4420/UBND-VX ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị về việc tiếp sóng và dạy học qua truyền hình; Công văn số 1978/SGDĐT-

GDTrH-GDTX, ngày 21/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức 

dạy học ứng phó với tình hình dịch Covid-19, thiên tai đối với học sinh trung học từ năm 

học 2021-2022; Sở GDĐT phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh tổ 

chức tiếp và phát sóng chương trình dạy học qua truyền hình lớp 1, lớp 2 và lớp 6 của 

Đài PTTH Thừa Thiên Huế. Cụ thể, lịch phát sóng như sau: 

-Thời gian phát sóng: Liên tục 7 ngày trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật trên sóng 

QRTV Quảng Trị (lịch phát sóng đầu tiên vào lúc 11h00, ngày 25/9/2021). 

 + Đối với lớp 1: bắt đầu từ 11h00, hằng ngày. 

 + Đối với lớp 2: bắt đầu từ 20h40, hằng ngày. 

 + Đối với lớp 6: bắt đầu từ 17h00, hằng ngày. 

 Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố (chỉ đạo các 

trường học thuộc cấp quản lý), Hiệu trưởng các trường có cấp THCS trực thuộc Sở, Hiệu 

trưởng trường PTLC CĐSP Quảng Trị thông báo rộng rãi lịch phát sóng đến toàn thể 

giáo viên, học sinh và phụ huynh biết và cùng phối hợp hướng dẫn học sinh học tập. 

Nhận được Công văn, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                         
  - Như trên;  

  - UBND tỉnh; 

  - UBND huyện, thị xã, thành phố; 

  - Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT;                                                 

  - Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Mai Huy Phương 
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