
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIET NAM 
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S&,L329/QD-UBND Quáng Trj,  ngàyI8  tháng näm 2020 

QUYET DJNH 
V vic ban hành khung k hoch thôi gian nãm h9c 2020-2021 

di vói giáo dc mm non, giáo due phô thông và giáo duic thsrô'ng xuyên 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can c&Luçt Td chic chInh quyn djaphirong ngày 19/6/2015, 

Can c&Nghf d/nh s 84/2020/ND-C'P ngày 17/7/2020 cia C7'zInh phi quy djnh 
chi tiêt mót so diêu cüa Lu4t Giáo duc; 

Can ci Quylt dinh sá 2084/QD-BGDDT ngày 2 7/7/2020 cia Bó trzthng B5 
Giáo dyc và Dào tqo ye vic ban hành khung Ice hogch thai gian nám hQc 2020-2021 
dOi vO'i giáo dyc mám non, giáo dyc phô thông và giáo dyc thztô'ng xuyên, 

Xét d nghj cla Sà Giáo dyc và Dào tgo tai T& trinh so 1454/TTr-SGDDT 
ngày 0 7/8/2020. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành khung k hoch thii gian nãm h9c 2020-2021 di vói giáo 
diic mâm non, giáo diic phô thông và giáo diic thuvng xuyên tinh Quãng Trj nhu sau: 

1. Ngày tiru trtrông, ngày khai giãng: 

a) Ngày tyu trw&ng các cap hQc: Ngày 0 1/9/2020. 

b) Ngày khai giáng nàm hQc mâi: Ngày 05/9/2020 - Ngày toàn dan dua trê dn 
tmông. 
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2. Ngay bat dau h9c, ngay nghi giu'a ky, ngay nghi cuoi hQc ky, ngay ket 

thüc hoc k' I: 

a) Ngày bct du thrc hin kê' hogch dgy hQc ddi vái cOc câ'p hçc: Ngày 
07/9/2020. 

b) Ngày nghi giva hQc /g). Giáo ditc mm non (GDMN), giáo diic tiu h9c 
(GDTH), trung h9c Co s& (THCS), trung bce phô thông (THPT), giáo dc thithng 
xuyên (GDTX): Ngày 09/11/2020. 

c) Ngày kit thc hQc kj': 

- GDTX: Tnthc ngày 02/01/2021. 

- GDMN, GDTH, THCS, THIPT: Truâc ngãy 17/01/2021. 

d) Ngày nghi cuO'i I1QC 1>: 
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- GDTX: Ngày 04/01/2021. 

- GDMN, GDTH, THCS, THPT: Ngày 18/01/202 1. 

3. Ngày bat du h9c, ngày nghi giii'a ks', ngày kt thóc hçc k II: 

a) Ngày bt &u hQc: 

- GDTX: Tr 05/01/2021. 

- GDMN, GDTH, THCS, THPT: Tü 19/01/2021. 

b) Ngày nghi giii'a hQc /cj): GDMN, GDTH, THCS, THPT, GDTX: Ngãy 
08/3/202 1. 

c) Ngày kt thzc chuv'ng trInh: GDMN, GDTH, THCS, THPT, GDTX hoàn 
thành chucing trInh triiâc ngây 25/5/2021. 

4. Thôi gian thrc h9c: 

Darn bão thôi gian thirc h9c ti thiu theo quy djnh cüa Bô Giáo ditc và Dào 
tao. Ci;i the: 

a) D& vâi Øáo dzc mâm non, giáo diic ph thông có It nhât 35 tun thrc h9c 
hçc k) I có It nhát 18 tuán, hQc /çj) 11 có It nhdt 17 tucn,). 

b) Dôi vi giáo dic ththng xuyên (THCS và THPT), có It nhAt 32 tu.n thirc 
hoc ('mói hoc /cj) có It nhdt 16 tuán,). 

5. Ngày kt thác nãm hQc: Truóc ngãy 31/5/2021. 

6. Ngày t chirc các k)' thi cp tinh: 

a) Thi hQc sinh giói lop 12 ca'p tinh: Ngày 06/10/2020. 

b) Tizi h9c sinh giOi lO 9 ciJp tInh: Ngãy 16/3/2021. 

7. Thi tt nghip THPT, thi chQn hQc sinh giöi quc gia ló'p 12 THPT Va 
thi khoa bce k53 thut cp qu6c gia: Theo van bàn huóng dan riéng cüa Bô Giáo 
dc và Dào t?o. 

8. Xét cong nhin hoàn thành chirong trInh tiu hc và xét cong nhn t6t 
nghip THCS: Trirc ngày 15/6/2021. 

9. Hoàn thành tuyn sinh vão các Io'p du cp nãm h9c 2021-2022: 

- Tuyên sinh mrn non, tiu h9c, THCS: Tri.nvc 10/7/2021. 

- Tuyén sinh vao lap 10 THPT: Truâc ngày 30/6/2021. Riêng dM vi giáo diic 
thi..thng xuyên (h bô tüc van hóa) truOc ngày 31/7/2021. 

10. Các ngãy nghi 1, tt thrc hin theo quy djnh cüa B Lut Lao dng và các 
van bàn hithng dan cüa B Lao dng, Thiiang binh và Xã hi, Chü tjch Uy ban nhân 
dan tinh. Nêu ngày nghi l, tét trüng vào ngày nghi cuôi tuân thI thrqc nghi bü vào 
ngày lam vic ké tiêp. 
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11. Thôi gian nghi he cüa giáo viên là 08 tun, bao gm câ nghi phép hang 
näm. Thii gian nghi phép nàm cüa giáo viên duçic thrc hin trong thi gian nghi he 
hoc có the dixçic bô trI xen k vào thai gian khác trong näm dê phü hcrp vOi dc diem 
cu the yà kê hoach th?yi gian näm h9c cüa dja phticing. Trong tnthng hcp dt xuât, 
khãn cap dê phông chông thiên tai, djch bnh hoc truông hçp cap bach, thi gian 
nghi he cüa giáo viên co s& giáo dic mâm non, Co s giáo dic phô thông, truông 
chuyên bit thrc hin theo hiing dan cüa B Giáo diic và Dào tao. 

Diu 2. Giám dc So Giáo due và Dào tao có trách nhiêm: Báo cáo UBND tinh 
quyêt djnhthOi gian nghi h9c và thOi gian kéo dài nãm bce trong truOng hqp dc bit; 
chi dao  triên khai thirc hin cii the ké hoach näm hc 2020-2021; Quyêt djnh các ni 
dung thuc thãm quyên và thirc hin day dü chê d thông tin báo cáo theo quy djnh 
tai Quyêt djnh so 2084/QD-BGDDT ngày 27/7/2020 cüa B tnrOng Bi Giáo dic và 
Dào tao. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc SO Giáo diic và Dào tao;  Chü tjch 
UBND các huyn, thj xã, thành phô; Thu truOng các ngânh lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyêt djnh nay./.1  

NoinIzin: 
-NhisDiêu3; 
- Bô Giáo duc và Dào tao; 
- Thiràng truc 1inh üy; 
- Thng tri,rc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ltru: VT, VX. 
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