ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 586/UBND-VX

Lai Châu, ngày 23 tháng 3 năm 2020

V/v sản xuất, tiếp phát sóng
Chương chình dạy học trên
truyền hình

Kính gửi:
- Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh
- Sở Giáo dục và Đào tạo.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 463/SGDĐT-VP ngày
16/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc dạy học trên truyền hình trong
thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Nhằm tạo điều kiện
cho học sinh trên địa bàn tỉnh tăng cường việc học, ôn tập kiến thức trong thời
gian nghỉ học, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo sản xuất chương trình dạy
học phát sóng trên Kênh truyền hình của tỉnh.
2. Liên hệ, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để tiếp
sóng Chương trình dạy học của trên truyền hình của Sở Giáo dục và Đào tạo
Thành phố Hà Nội trong thời gian chờ sản xuất chương trình dạy học của tỉnh.
Thông báo lịch học của truyền hình Hà Nội đang phát trên vệ tinh, đầu kỹ thuật
số cho các phụ huynh để bố trí cho học sinh ôn tập; kiểm tra việc ghi chép, trả
bài tập qua mạng của học sinh (ở nơi có điều kiện).
Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Giám đốc Sở Giáo và Đào tạo khẩn trương
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh uỷ (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh: U1, U2, V1, V2, CB;
- Lưu: VT, Vx4.
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