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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /SGDĐT-GDPT 

V/v giới thiệu Chương trình “Lớp 

học không khoảng cách” lần thứ ba  

Hà Tĩnh, ngày        tháng 11 năm 2021 

  
Kính gửi: 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường trung học phổ thông; 

- Các trường trung học phổ thông có nhiều cấp học trực thuộc Sở. 
 
 

 Nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 

diễn biến phức tạp, Hệ thống Giáo dục HOAMAI và Đài Truyền hình Kĩ thuật số  

VTC tiếp tục phối hợp sản xuất và phát sóng Chương trình “Lớp học không 

khoảng cách” lần thứ ba.  

 Đây là chương trình miễn phí, phủ sóng toàn quốc trên kênh VTC11, VTC8, 

Ứng dụng di động VTC Now, một số hạ tầng truyền hình internet có tiếp sóng 

(MyTV, Viettel TV, truyền hình FPT,…). Lần phát sóng này, chương trình sẽ phát 

sóng các bài giảng trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 dành cho lớp 1, lớp 

2 và lớp 6; chương trình ôn tập kiến thức học kì I năm học 2021-2022 cho học sinh 

tiểu học, THCS, THPT. Thời gian phát sóng: từ ngày 18/10/2021 - 31/12/2021 (lịch 

phát sóng cụ thể có Phụ lục gửi kèm). 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi đến cán bộ 

quản lý, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh biết để học tập (nếu có nhu cầu).  

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh về Sở 

Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục phổ thông) để được hướng dẫn; về phía 

Hệ thống Giáo dục HOAMAI, liên hệ ông: Trương Minh Hoàng - Giám đốc 

Chương trình học thông minh (số điện thoại: 0906655995; email: 

hoangtm@hocmai.vn)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Văn phòng Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDPT. 
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PHỤ LỤC 

Lịch phát sóng Chương trình “Lớp học không khoảng cách” lần thứ ba 

trên kênh VTC11, VTC8 

(Kèm theo Công văn số             /SGDĐT-GDPT ngày       /11/2021 của Sở GDĐT) 

 

Thời gian Nội dung phát sóng 

18h00’ - 18h20’ (từ thứ 2 - thứ 7) 
Chương trình học tập và ôn luyện kiến 

thức cho học sinh tiểu học 

18h00’ - 18h40’ (chủ nhật) 
Chương trình học tập và ôn luyện kiến 

thức cho học sinh THPT 

18h20’ - 19h00’ (từ thứ 2 - thứ 4) 
Chương trình học tập và ôn luyện kiến 

thức cho học sinh THCS, THPT 

18h20’ - 18h40’ (từ thứ 5 - thứ 7) 
Chương trình học tập và ôn luyện kiến 

thức cho học sinh THCS, THPT 

18h40’ - 19h00’ (từ thứ 5 - chủ nhật) 
Chương trình học tập và ôn luyện kiến 

thức cho học sinh tiểu học, THPT 

19h00’ - 19h30’ (từ thứ 2 - chủ nhật) 
Chương trình học tập và ôn luyện kiến 

thức cho học sinh tiểu học, THPT 

19h20’ - 20h00’ (từ thứ 2 - chủ nhật) 
Chương trình học tập và ôn luyện kiến 

thức cho học sinh THCS, THPT 

20h00’ - 21h00’ (từ thứ 2 - chủ nhật) 
Chương trình học tập và ôn luyện kiến 

thức cho học sinh tiểu học, THCS, THPT 

21h00’ - 21h50’ (từ thứ 2 - chủ nhật) 
Chương trình học tập và ôn luyện kiến 

thức cho học sinh THPT 

21h50’ - 22h40’ (từ thứ 2 - chủ nhật) 
Chương trình học tập và ôn luyện kiến 

thức cho học sinh THPT 
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