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UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 508 /SGDĐT-GDTrH-GDTX 
V/v phát sóng chương trình ôn tập trên 

truyền hình An Giang trong thời gian học 

sinh nghỉ học do dịch bệnh CoVid-19 

 

           An Giang, ngày  21  tháng  02  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; 

- Thủ trưởng các cơ sở Giáo dục thường xuyên. 
 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch CoVid -19, Ủy basn nhân dân tỉnh 

đã có Công văn số 146/UBND-KGVX ngày 15 tháng 02 năm 2020 về việc tiếp tục 

cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học do dịch bệnh CoVid-19 đến hết tháng 2 

năm 2020.  

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh trên địa bàn tỉnh ôn tập, củng cố kiến thức 

trong thời gian nghỉ ở nhà; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Đài Phát thanh- Truyền 

hình An Giang tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình ôn tập kiến thức học kỳ 

một, năm học 2019-2020 dành cho học sinh lớp 9 (các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng 

Anh) và học sinh lớp 12 (các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh 

học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân). 

Chương trình được phát sóng bắt đầu từ ngày 24/02/2020 (theo lịch đính 

kèm); Ngoài ra, chương trình còn được đăng tải trên website của Đài phát thanh- 

Truyền hình An Giang và Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Sở đề nghị các đơn vị trường học và cở sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thông báo 

rộng rãi cho học sinh, cha mẹ học sinh biết để theo dõi ôn tập đạt hiệu quả. 

Mọi thông tin cần trao đổi, các đơn vị trường học và cơ sở giáo dục liên hệ 

qua địa chỉ email:  phonggdtrh@angiang.edu.vn hoặc điện thoại: 029 63857797.  

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn 

này./.  

Nơi nhận:      GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ GDTrH)  

- UBND tỉnh;  

- Ban Giám đốc Sở;          

- Các phòng ban thuộc Sở;  

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH và GDTX. 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Diễm  
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LỊCH PHÁT SÓNG  

chương trình ôn tập trên truyền hình An Giang trong thời gian 

 học sinh nghỉ học do dịch bệnh CoVid-19 

(Kèm theo Công văn số 508/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 21 tháng 2 năm 2020  

của Sở GDĐT An Giang)  
 

 

Thứ, ngày Buổi Thời gian bắt đầu  Môn 

Hai  

24/2/2020 

Sáng 10 giờ 00 (thời gian phát 45 phút)  Toán lớp 12 

Chiều 15 giờ 00 (thời gian phát 45 phút) Toán lớp 9  

Ba  

25/2/2020 

Sáng 10 giờ 00 (thời gian phát 45 phút)  Tiếng Anh lớp 12 

Chiều 15 giờ 00 (thời gian phát 45 phút) Tiếng Anh lớp 9  

Tư   

26/2/2020  

Sáng 10 giờ 00 (thời gian phát 45 phút)  Ngữ văn lớp 12 

Chiều 15 giờ 00 (thời gian phát 45 phút) Ngữ văn lớp 9  

Năm  

27/2/2020  

Sáng 10 giờ 00 (thời gian phát 45 phút)  Vật lý lớp 12 

Chiều 15 giờ 00 (thời gian phát 45 phút) Địa lý lớp 12 

Sáu  

28/2/2020  

Sáng 10 giờ 00 (thời gian phát 45 phút)  Sinh học lớp 12 

Chiều 15 giờ 00 (thời gian phát 45 phút) Lịch Sử lớp 12 

Bảy  

29/2/2020  

Sáng 10 giờ 00 (thời gian phát 45 phút)  Hóa học lớp 12 

Chiều 15 giờ 00 (thời gian phát 45 phút) GDCD lớp 12 
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