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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tur do - Hinh phñc 

   

s:A6O3 IQD-UBND Ha Nam, ngày 4 tháng 8 nám 2020 

QUYET D!NH 
Ban hành khung k hoch thbi gian nãm hçc 2020-2021 

cüa giáo duic mâm non, giáo dic phô thông và giáo duic thung xuyên 
trên dla  bàn finh Ha Nam 

CHU TECH UY BAN NHAN DAN TINH HA NAM 

Can c& Lu2t T cht'c chInh quyn dja phitong ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
Lugt tha dôi, bô sung mç5t so diêu cza Lu2t TO chic C'hInh phi và Lut TO chtc 
chInh quyén djaphuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can cz' Quyê't djnh sO' 2084/QD-BGDDT ngày 27 tháng7 nàm 2020 cia 
B5 trithng Bô Giáo dyc và Dào tgo ye viçc ban hành khung ice hogch thO'i gian 
nám hQc 2020-2021 dOi vO'i giáo dyc mám non, giáo dyc phO thông và giáo dyc 
thzthng xuyên, 

Theo d nghj cia Giám dO'c Sà Giáo dyc và Dào tgo tgi Ta trInh sO 
71/TTr-SGDDT ngày 28 tháng 7 nám 2020. 

QUYET DINH: 

Diên 1. Ban hành khung k hotch thai gian näm h9c 2020-202 1 cüa giáo 
dc mâm non, giáo diic phô thông và giáo dc thumg xuyên trên dja bàn tinh 
Ha Nam nhu sau: 

1. Tiru trung sm nht vào ngày 01 tháng 9 nãm 2020. 

2. To chüc khai giáng vào ngày 05 tháng 9 näm 2020. 

3. K& thüc h9c kST I truóc ngày 16 tháng 01 nàm 2021, hoàn thành k 
hotch giáo dçtc hc kST II truóc ngày 25 tháng 5 nàm 2021 và kêt thilic nàm h9c 
truóc ngày 31 tháng 5 nàm 2021. 

4. Xét cong nhn hoàn thânh chuang trInh Tiu h9c và xét cong nhn tot 
nghip Trung h9c cc sà (THCS) trithc ngày 15 tháng 6 nàm 2021. 

5. Hoàn thành tuyn sinh vào lap 10 Trung h9c pM thông (THPT) näm 
h9c 202 1-2022 truóc ngày 31 tháng 7 näm 2021. 

6. Thi t& nghip THPT, thi chn h9c sinh giOi quc gia và thi Khoa h9c 
ki thut cap quôc gia theo van bàn hi.rang dan cüa B Giáo dçic va Dào tao. 

7. Các ngày nghi 1, tt duçic thrc hin theo quy djnh cüa Luat Lao dng va 
các van bàn hithng dn hang nãm. Thai gian nghi phép nàm cüa giáo viên duçic 
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thirc hin trong thôri gian nghi he hoc có th di.rçc b trI xen kë vào thi gian 
khác trong 11am dê phü hqp van dc diem cii the và ke hoach thani gian nám h9c. 

8. Giám dc S Giao dic và Dào tio quyt djnh cho hçc sinh nghi h9c 
trong trung hçp thani tiêt qua khäc nghit, thiên tai và bô trI h9c bü. 

9. Chü tjch Uy ban nhân dan tinh s quyt djnh thi gian nghi h9c vâ thani 
gian kéo dài trong näm h9c trong trtxông hcp dc bit. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngây k. 

Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc Sâ Giáo diic vâ 
Dào tao;  Thu truanng các Ca quan lien quan; Chü tch Uy ban nhân dan các huyn, 
thj xã, thành phô và các to chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyêt djnh này./../ 

Niinhân: 
-BôGDDT(dêb/c); 
- ChO tjch UBND tinh (dê b/c); 
- PCT UBND tinh Dinh Thj Liia; 
- Nhix Diéu 3; 
- Dài PTTH tinh, Báo I-IN, Cong TTDT tinh; 
- VPUB: PCVP(2), KGVX; 
- Luu: VT, KGVX(Th). 

KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

 

Dinh Thj Liia 
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