
UBND TỈNH CÀ MAU  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:         /KH-SGDĐT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Cà Mau, ngày     tháng 8 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Chi tiết thời gian năm học 2022 - 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 

2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 

2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên.  

Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch chi tiết thời gian năm học 2022 - 2023 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, như sau: 

I. LỊCH THỜI GIAN 

Ngày, tháng, năm GDMN 
GDPT và lớp 

10 GDTX 
GDTX 

Từ ngày 25/8/2022 
- Tựu trường 

- Sinh hoạt đầu năm học 

- Hoạt động chuẩn bị khai giảng năm học mới 

05/9/2022  KHAI GIẢNG 

Học kỳ 1 

05/9/2022-10/9/2022 Tuần 01 Tuần 01 Tuần 01 

12/9/2022-17/9/2022 Tuần 02 Tuần 02 Tuần 02 

19/9/2022-24/9/2022 Tuần 03 Tuần 03 Tuần 03 

26/9/2022-01/10/2022 Tuần 04 Tuần 04 Tuần 04 

03/10/2022- 08/10/2022 Tuần 05 Tuần 05 Tuần 05 

10/10/2022-15/10/2022 Tuần 06 Tuần 06 Tuần 06 

17/10/2022-22/10/2022 Tuần 07 Tuần 07 Tuần 07 

24/10/2022-29/10/2022 Tuần 08 Tuần 08 Tuần 08 

31/10/2022-05/11/2022 Tuần 09 Tuần 09 Tuần 09 

07/11/2022-12/11/2022 Tuần 10 Tuần 10 Tuần 10 

14/11/2022-19/11/2022 Tuần 11 Tuần 11 Tuần 11 

21/11/2022-26/11/2022 Tuần 12 Tuần 12 Tuần 12 

28/11/2022-03/12/2022 Tuần 13 Tuần 13 Tuần 13 

05/12/2022-10/12/2022 Tuần 14 Tuần 14 Tuần 14 

12/12/2022-17/12/2022 Tuần 15 Tuần 15 Tuần 15 

19/12/2022-24/12/2022 Tuần 16 Tuần 16 Tuần 16 

26/12/2022-31/12/2022 Tuần 17 Tuần 17 Nghỉ giữa kỳ 

02/01/2023-07/01/2023 Tuần 18 Tuần 18 Học kỳ 2 
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Ngày, tháng, năm GDMN 
GDPT và lớp 

10 GDTX 
GDTX 

Tuần 17 

                                Học kỳ 2  

09/01/2023-14/01/2023 Tuần 19 Tuần 19 Tuần 18 

16/01/2023-18/01/2023 Nghỉ Tết NĐ Dạy bù, ôn tập Nghỉ Tết NĐ 

19/01/2023-28/01/2023 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

30/01/2023-04/02/2023 Tuần 20 Tuần 20 Tuần 19 

06/02/2023-11/02/2023 Tuần 21 Tuần 21 Tuần 20 

13/02/2023-18/02/2023 Tuần 22 Tuần 22 Tuần 21 

20/02/2023-25/02/2023 Tuần 23 Tuần 23 Tuần 22 

27/02/2023 - 04/3/2023 Tuần 24 Tuần 24 Tuần 23 

06/3/2023 - 11/3/2023 Tuần 25 Tuần 25 Tuần 24 

13/3/2023-18/3/2023 Tuần 26 Tuần 26 Tuần 25 

20/3/2023-25/3/2023 Tuần 27 Tuần 27 Tuần 26 

27/3/2023-01/4/2023 Tuần 28 Tuần 28 Tuần 27 

03/4/2023-08/4/2023 Tuần 29 Tuần 29 Tuần 28 

10/4/2023-15/4/2023 Tuần 30 Tuần 30 Tuần 29 

17/4/2023-22/4/2023 Tuần 31 Tuần 31 Tuần 30 

24/4/2023-29/4/2023 Tuần 32 Tuần 32 Tuần 31 

01/5/2023-06/5/2023 Tuần 33 Tuần 33 Tuần 32 

08/5/2023-13/5/2023 Tuần 34 Tuần 34 Tổng kết 

15/5/2023-20/5/2023 Tuần 35 Tuần 35  

22/5/2023 - 27/5/2023 Hoàn thành chương trình, tổng 

kết năm học 

 

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ MỐC THỜI GIAN 

1. Ngày tựu trường: Từ ngày 25/8/2022  

2. Ngày khai giảng: Ngày 05/9/2022 (có hướng dẫn riêng) 

3. Quy định về chương trình và kiểm tra chất lượng học tập 

a) Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I 

- Giáo dục mầm non và phổ thông: Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 07/01/2023 

(gồm 18 tuần thực học). 

- Giáo dục thường xuyên:  

+ Lớp 10: Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 07/01/2023 (gồm 18 tuần thực học). 

+ Lớp 11, 12: Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 24/12/2022 (gồm 16 tuần thực học). 

b) Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II 

- Giáo dục mầm non và phổ thông: Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 20/5/2023 

(gồm 17 tuần thực học). 

- Giáo dục thường xuyên:  

+ Lớp 10: Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 20/5/2023 (gồm 17 tuần thực học). 

+ Lớp 11, 12: Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 06/5/2023 (gồm 16 tuần thực học). 
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c) Kiểm tra cuối kì I 

- Cấp tiểu học: Tuần 18. 

- Cấp THCS và THPT: Tuần 17, 18. 

- Giáo dục thường xuyên: Tuần 17.  

d) Kiểm tra cuối kì II 

- Cấp tiểu học: Tuần 34, 35. 

- Cấp THCS và THPT: Tuần 34, 35. 

- Giáo dục thường xuyên: Tuần 31, 32. 

đ) Thời gian học bù, ôn tập 

- Từ ngày 16/01/2023 đến 18/01/2023: Giáo dục phổ thông, lớp 10 hệ GDTX 

dạy bù, ôn tập theo kế hoạch dạy học. 

- Từ ngày 22/5/2023 đến 27/05/2022: Giáo dục phổ thông, lớp 10 hệ GDTX dạy 

bù, hoàn thành chương trình học kỳ 2, bế giảng năm học 2022 - 2023. 

4. Kết thúc năm học 

- Các cấp học kết thúc và tổ chức tổng kết năm học chậm nhất là ngày 

27/5/2023. 

- Trong trường hợp đặc biệt, các cấp học kết thúc và tổ chức tổng kết năm học 

2022 - 2023 trước ngày 15/6/2023 (Sở GD&ĐT có hướng dẫn riêng).  

5. Quy định về các kì thi, cuộc thi, hội thi 

a) Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp quốc 

gia: Ngày 02/10/2022; 

b) Thi chọn học sinh giỏi lớp 10,11 cấp tỉnh: Ngày 16/4/2023; 

c) Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh: Ngày 02/4/2023; 

d) Thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh cấp trung học: Ngày 

13,14/01/2023; 

đ) Hội thi “Bé mầm non vui khỏe”: Tháng 10/2022; 

e) Giải điền kinh học sinh: Tháng 11/2022; 

g) Hội thi “Giáo viên dạy giỏi ” cấp THPT, “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp 

Tiểu học: Tháng 11 và 12/2022; 

h) Thi nghề phổ thông: Tháng 4/2023; 

i) Thi thử tốt nghiệp THPT: Ngày 19,20 và 21/5/2023; 

k) Một số cuộc Hội thảo, tập huấn chuyên môn: 

- Hội thảo, tập huấn “Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn 

Lịch sử cấp trung học phổ thông”: Tháng 10/2022; 

- Hội thảo, tập huấn “Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học”: Tháng 11/2022; 

- Hội thảo, tập huấn “Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn 
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Khoa học tư nhiên; Lịch sử và Địa lý cấp trung học cơ sở”: Tháng 02/2023; 

- Hội thảo, tập huấn “Thực trạng, biện pháp triển khai thực hiện phổ cập giáo 

dục trẻ mầm non 3, 4 tuổi”; “Giải pháp thu hút và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 

viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” và Tổng kết chuyên đề “Xây dựng 

trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 

2025”: Tháng 4, 5/2023; 

l) Thi trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kĩ thuật 

cấp quốc gia: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; 

m) Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp 

THCS: Hoàn thành trước ngày 27/5/2023. 

6. Nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác 

Thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành, cụ thể như sau: 

- Tết Dương lịch: Nghỉ 02 ngày, ngày 01 và 02/01/2023 (Chủ nhật và Thứ hai); 

- Tết Nguyên Đán:  

+ Giáo dục mầm non: Nghỉ 14 ngày, từ ngày 16/01 đến hết ngày 29/01/2023 

(Nhằm ngày 25/12/2022 đến hết ngày 08/01/2023 âm lịch); 

+ Giáo dục phổ thông: Nghỉ 11 ngày, từ ngày 19/01 đến hết ngày 29/01/2023 

(Nhằm ngày 28/12/2022 đến hết ngày 08/01/2023 âm lịch). 

- Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 01/5/2023: Nghỉ 04 ngày, từ ngày 29/4 đến 

hết ngày 02/5/2023; 

Các ngày nghỉ khác (nghỉ do thời tiết, thiên tai,….): Theo quy định của nhà 

nước và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương (Sở GD&ĐT sẽ có thông 

báo riêng). 

7. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên 

Được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời 

gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học 

của tỉnh. 

8. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024 

Hoàn thành tuyển sinh đầu cấp đối với mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trước 

ngày 20/8/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Hướng dẫn các trường học trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

năm học một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhà 

trường; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học rà soát, sắp xếp chương trình môn 

học, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch kiểm tra đánh giá theo hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường, 

địa phương; 
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- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các Phòng GD&ĐT, trường học trực thuộc Sở 

GD&ĐT thực hiện kế hoạch năm học theo nội dung, chương trình quy định của Bộ 

GD&ĐT và kế hoạch chi tiết thời gian năm học của Sở GD&ĐT ban hành. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Hướng dẫn các trường học trực thuộc Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ năm học một cách linh, hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương và nhà trường; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học rà soát, sắp xếp chương trình môn 

học, xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch kiểm tra đánh giá theo hướng dẫn của Bộ 

GD&ĐT và Sở GD&ĐT; đồng thời, chỉ đạo xây dựng các phương án/kịch bản tổ 

chức dạy học và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường gắn với công tác phòng, 

chống dịch COVID-19, không để bị động, bất ngờ nếu dịch bệnh xảy ra. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi các trường học trực thuộc Phòng GD&ĐT thực 

hiện kế hoạch năm học theo nội dung, chương trình quy định của Bộ GD&ĐT và kế 

hoạch chi tiết thời gian năm học của Sở GD&ĐT ban hành. 

3. Đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT 

- Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học theo quy định, 

phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, nhà trường theo nội dung, chương trình quy 

định của Bộ GD&ĐT và kế hoạch chi tiết thời gian năm học của Sở GD&ĐT ban 

hành; 

- Chủ động rà soát, sắp xếp chương trình môn học, xây dựng kế hoạch giáo dục 

nhà trường, kế hoạch kiểm tra đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở 

GD&ĐT; đồng thời, xây dựng các phương án/kịch bản tổ chức dạy học và các hoạt 

động giáo dục khác của nhà trường gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19, 

không để bị động, bất ngờ nếu dịch bệnh xảy ra. 

- Tăng cường tính chủ động, tự chủ trong xây dựng chương trình tích hợp môn 

học, liên môn, đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường thực hành, trải nghiệm 

sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo chương trình. 

Trên đây là kế hoạch chi tiết thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Giám đốc Sở GD&ĐT yêu 

cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố Cà Mau, các đơn vị, trường học trực thuộc 

Sở GD&ĐT tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ GD&ĐT (thay báo cáo); 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; 

- Phòng GD&ĐT huyện, Tp. Cà Mau; 

- Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, MNPT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

Lê Hoàng Dự 
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