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Dà Náng, ngày19 tháng 9 näm 2020

QUYET BLNH
V vic ban hành Khung k hoich thôi gian nám h9c 2020-2021
di voi giáo dye mm non, giáo dyc phô thông và giáo dyc thir?rng xuyên
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Can ciLut Td ch'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19/6/2015,
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Can ci Quylt djnh so 2084/QD-BGDDT ngày 2 7/7/202 0 cia B5 trithng
Bó Giáo dye và Dào tgo ye vic ban hành Khung kê hogch thai gian näm hQc
2 020-202 1 dôi v&i giáo dye mám non, giáo dye phô thông và giáo dyc thzthng
xuyen,.
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Theo d nghj ca Giám dOe Sà Giáo dyc và Dào tgo tgi Ta trinh so
2402/TTr-SGDDTngay 16/9/2020 ye vic ban hành Quyet djnh Khung ice hogch
th&i gian nám hQc 2020-2021 dOi vài giáo dyc mâm non, giáo dye phO thông,
giáo dyc thwàng xuyên.
QUYET DINH:
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Diu1. Ban hành Khung k hoach thii gian nàm h9c 2020-202 1 ctôi vói
giáo diic mâm non, giáo diic phô thông và giáo diic thu?ng xuyên trên dja bàn
thành phô Ba Näng nhu sau:
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1. Ngày bt dAu hçc k' I sóm nht vào ngày 07/9/2020.
2. Kt thüc h9c k' I: Giáo diic th.x&ng xuyen (THCS, THPT) tnrâc ngày
02/01/2021; giáo diic mâm non và giáo dic phô thông tnr&c ngày 08/01/2021.
3. Hoàn thành k hoach giáo diic (k& thüc h9c kS' II): Giáo d1ic m.m non
và giáo dic thixóng xuyên (THCS, THPT) trixóc ngày 25/5/2021; giáo diic phô
thông trix& ngày 31/5/2021.
4. K& thüc nàm hçc trtxâc ngày 31/5/2021.
5. Xét cong nhn hoàn thành chtrang trinh tiu hçc Va xét cong nhn t&
nghip THCS triróc ngày 15/6/2021.
6. Hoàn thành tuyn sinh vào lap 10 THPT nAm h9c 2021-2022 triz6c
ngày 31/7/2021.
7. Thi tat nghiép THPT, thi hoc sinh giOi và thi khoa h9c k5 thut quac
gia: UBND thãnh phô, S Giáo diic va Dào t?o sê Co van ban hithng dan sau khi
có hixang dan cüa Bô Giáo diic và Dào tto.
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Diu 2. Giám dc Si Giáo diic và Dào tao chi dao các phàng chuyên
niôn, các dun vj, triring h9c trirc thuc Sâ, phông giáo dic và dào tao các qun,
huyn xây drng kê hoach th&i gian nm h9c dam bâo các nguyen tAc sau:
1. Giáo dic mm non và giáo dic ph thông có It nht 35 tun thrc hc
(hoc k) I có It nhât 18 tuãn, h9c k' II có It nhât 17 tun).
2. Giáo dic thx&ng xuyen thc hin ch'ucing trInh giáo dic THCS và
THPT) Co it nhât 32 tuân th'rc hçc mi hçc kr cO It nhât 16 tun).
3. ThM gian nghi he thay cho nghi phép nm cña giáo viên là 02 tháng.
4. Các ngày nghi 1, tt duçic thirc hin theo quy djnh cüa Luat Lao dng
va cac vn ban huâng dn khác (Sâ Giáo diic và Dào tao có vn ban thông báo
dn các don vj, trithng h9c sau khi có van ban huàng dan cüa UBND thành
phô).
Diu 3. Giao Giám dc S& Giáo dic và Dào tao quy& djnh cho h9c sinh
nghi h9c trong các trithn hçip thiên tai, th?ii tit qua khäc nghit, djch bnh và
bô tn thM gian h9c bü; bô trl ljch nghi cña giáo viên trong nãm h9c.
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Diu 4. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày k.
Diu 5. Chánh Van phOng Doàn Dai bi&i Qu6c hi, HDND và UBND
thành phô, Giám dôc S& Giáo diic và Dào tao, Chü tjch UBND các qun, huyn
và thit trtr&ng các dun vj lien quan chju trá'ch nhim thi hành Quy& djnh này.I7
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No'inhn:
-NhuDi&i 5;
- B GDDT;
(b/c)
- TTTU, TTHDNDTP;
- CT và các PCT UBNDTP;
- Các si, ban, nganh;
- UBND các qun, huyn;
- VP Doàn DBQH HDND và UBND:
PCVP PVSan. Phóng VHXH;
- Phông GDDT các qun, huyn;
- Lini: VT, SGDDT.

Lê Trung Chinh

