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THÔNG BÁO
Phát sóng chương trình ôn tập kiến thức học kỳ I năm học 2019-2020
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch CoVid 19, UBND tỉnh Đồng
Nai đã có công văn số 1350/UBND-KGVX ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc
tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh
CoVid 19.
Nhằm tạo điều kiện cho học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ôn tập, củng cố
kiến thức học kỳ I trong thời gian nghỉ tại nhà. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
Đồng Nai và Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Đồng Nai tổ chức sản xuất và
phát sóng chương trình ôn tập kiến thức học kỳ I 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 vào lúc 07 giờ 30 phút và 13 giờ 30 phút hàng
ngày (bắt đầu từ ngày 17/02/2020) trên kênh truyền hình Đồng Nai 1 (ĐN1), sau
đó phát lại vào lúc 08 giờ 35 phút và 14 giờ trên kênh truyền hình Đồng Nai 2
(ĐN2). Ngoài ra, chương trình được đăng tải trên website của Đài PT-TH Đồng
Nai tại địa chỉ www.dnrtv.org.vn và cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Đồng Nai
tại địa chỉ http://sgddt.dongnai.gov.vn.
Đề nghị các đơn vị trường học khẩn trương 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, giáo viên, phụ huynh, học
sinh liên hệ qua địa chỉ email: phonggdtrh.sodongnai@moet.edu.vn, điện thoại:
02512643939.
Trân trọng./.

