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TINH NAM DINH

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tij do - Hinh phüc

S: 1489/QD-UBND

Nam Djnh, ngày 18 tháng 7 nám 2019

QUYET DTNH
Ban hành Khung k hotch thô'i gian nãm hçc 2019 - 2020
doi voi giao diic mam non, giao diic pho thong
và giáo diic thuô'ng xuyên tinh Nam D!nh

•

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TiNH NAM D!NH

Can ct'r Lut T chirc ehInh quyn dja phumig ngày 19/6/2015;
Can cü Quy& djnh s 207 1/QD-B GDDT ngày 16/6/2017 cUa B tnr&ng
Bô Giáo due và Dào to v vic ban hành Khung k hoch thai gian 11am hçc
cti vOl giáo diic mm non, giáo diic ph thông và giáo dic thung xuyên áp
ding tr nàm hçc 2017- 2018;
Xét d nghj cüa Giám d& SO Giáo dic và Dào t.o tai TO trInh s
838/TTr-SGDDT ngày 12/7/20 19 v vic ban hành Khung k ho.ch thOi gian
näm hoc 2019 - 2020 dM vOl giáo dc mm non, giáo dijc ph thông và giáo dc
thuOng xuyên tinh Nam Djnh,
QUYET D!Nll:
Diu 1. Ban hành Khung k hoch näm h9c 2019-2020 di vOi giáo diic
m.m non, giáo due ph thông và giáo diic thuOng xuyên tinh Nam Djnh, cii the
nhu sau:
1. Ngày tiru truOng, khai giãng cüa các truOng Mm non, Tiêu h9c, Trung
hçc Co sO (THCS), Trung hoc ph thông (TFTPT) và Trung tam Giáo dc thuOng
xuyên (GDTX):
- T%ru tri.thng:
+ Cp h9c Mm non, Tiu hçc:

Ngày 26/8/20 19

+ Cp THCS, THPT, Trung tam GDTX:

Ngày 19/8/2019

- Khai giãng:

Ngày 05/9/20 19

2. Ngày b.t du Va kt thüc h9c k' I, hçc k' II:
- Ngày bt .Lu h9c k' I:
+ Cap hoc Mâm non, Tiêu hoc

Ngày 05/9/2019

+ Cp THCS, THPT, Trung tam GDTX:

Ngày 26/8/20 19

- Ngày kt thUc hçc kS' I các ep hçc:

Ngày 04/01/2020

- Ngày b&t d.0 hc k' II các cp h9c:

Ngày 06/01/2020

- Ngày kt thüc h9c k' II eác cp h9c:

Ngày 1 9/5/2020
3. Ngày kt thüc náni h9c cüa các cp h9c trnóc ngày 23/5/2020
4. Cáe k' thi:

- Thi h9c sinh giôi Rvp 12 TI-IPT chuyên:

Ngày 19, 20/9/20 19

- Thi ngh TI-IPT:

Ngãy 21/1 1/2019

- Thi hçc sinh giói 1ip 9, liSp 12:

Ngây 20/3/2020

- Tuyn sinh vâo lap 10 THPT nàm h9c 2020 - 2021: Hoân thành tri.thc
ngày 31/7/2020 (së dtroc diu chinh can ci'r vào ngày thi Trung h9c ph thông
quôc gia do Bô Giao due va Dao tao quy dinh)
- Thi Trung h9c ph thông quc gia, thi h9c sinh giôi quãc gia và thi
Khoa h90 k9 thut cp quc gia: Thire hin theo ljch cUa BO Giáo dc và Dào
tao.
5. Xét cong nhn hoàn thành chwxng trinh giáo diie Tiu h9c và xét cong
nhn t& nghip THCS xong truac ngày 23/5/2020.
6. Các ngày nghi L, Tt và các ngây nghi khác:
- Thirc hin theo quy djnh cüa Lut Lao dng và các
van ban cUa Nha
nixOc. Nu ngày nghi L, Tt trüng vâo ngày nghi cui tun thI duçrc nghi bü
theo quy djnh. Nghi Tt Nguyen dan It nht 07 ngày.
- Giám dc Sà Giáo diic và Dào t?o quyêt djnh:
+ Ljeh nghi (nghi L, Tat) mt each hçip 1 theo dung quy djnh;
+ Cho hçc sinh nghi h9c trong tru?ng hçp th&i tit khc nghiêt, thiên tai
và nhItng sir kiin dc bit khác, b trI bce bU phü hcip.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngày k.
Các ông (bà) Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc Sà Giáo dl?c Va
Dào tao, ChU tjch UBND các huyên, thành ph, Thu truang các c quan có lien
quan chju trách nhim thi hânh Quyt djnh nay.!.
Nyjnhân:
- Bô GD&DT;
- Die Chü tich UBND tinh;
- Các die Phó Chü tjch UBND tinh;
- Nhtr Diu 2;
-Liru: VPI, VP7..
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