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S6: 93 /QD-UBND Lao C'ai, ngày ,4tháng 7 nám 2019 

QUYET IMNH 
Ban hành k hotch thô'i gian nãm hçc 2019-2020 di vói 

giáo dtic mm non, giáo dijc phi thông và giáo diic thirông xnyên 
trên dja bàn tinh Lao Cai 

CHIJ TCH UY BAN NILN DAN TINt! LAO CA! 

Can cü Lust  T chüc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/20 15; 

Can cü Quy& djnh s 207 1/QD-BGDDT ngày 16/6/20 17 cüa B Giáo diicvà 
Dào tao  ye vic ban hành Khung kê hoach thai gian näm hçc dôi vói giáo dic mâm 
non, giáo diic phô thông và giáo dijc thithng xuyên áp diing tü näm h9c 2017-20 18; 

Xét d nghi cüa Giám dc Sr Giáo d1ic và Dào t?o tai Th trInh s 86/TTr-
SGD&DT ngày 11/7/2019, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành k hoach  thai gian näm h9c 2019-2020 cti v&i giáo dijc 
mm non (GDMN), giáo dic phi thông (GDPT) và giáo diic thuông xuyên (GDTX) 
trên dja bàn tinh Lao Cai, nhis sau: 

1. Tim trtrông: 

- C4v hQc mám non, tiêu hQc và GDTX: Tiru truang ngày 26/8/20 19 (Thu 2); 

- CaCp  THCS, THPT: Tru tnrang ngày 19/8/20 19 (Thu 2). 

2. Khai giãng: Théing nht toàn tinh t chirc khai giàng sang ngày 05/9/2018. 
. . . A 3. Thoi gian bat dau va ket thuc hQc ky: 

3.1. Cá'p hQc mcm non và tie2u hQc. 

- Hoc k' I:  Thirc hçc 18 tun, con lai  dành cho các hoat  dng khác. 

+ Bt du: Ngày 03/9/20 19 (Thu 3); 

+ K& thi.c: Truóc ngày 04/01/2020 (Thir 7). 

- Hoc k' II:  Thirc bce 17 tun, cOn lai  dành cho nghi Tt Nguyen dan và các 
hoat dng khác. 

+ Bt du: Ngày 06/01/2020 (Thi'r 2); 

+ K& thüc: Tnthc ngày 23/5/2020 (Thu 7). 

3.2. Câ'p Trung hQc cc' só, Trung hQcph thông: 

- Hoc k' I:  Thirc hc 19 tu.n, cOn lai dành cho các boat dng khác. 

+ Bt d.u: Ngày 26/8/20 19 (Thu 2); 



+ Kt thüc: Trrnc ngày 05/01/2020 (Chü nht). 

- Hoc k' II: Thc h9c 18 tun, con 1i dành cho nghi tt Nguyen dan và các 
ho.t dng khác. 

+ B&t dâu: Ngày 06/01/2020 (Th(r 2); 

+ Kt thitc: Trixâc ngày 24/5/2020 (Chü nht). Riêng khôi lap 12, kt thüc 
muon nht ngày 16/5/2020 (Thu 7). 

3.3. Giáo c4ic  thwôngxuyên (THCS, THPT): 

- Hoc k' I:  Th%rc h9c 16 tun, cOn iai  dành cho các hot dng khác. 

+ Bt d.u: Ngày 03/9/2019 (Thir 3); 

+ Kt thüc: Tnr&c ngày 04/01/2020 (Chü nh.t). 

- Hoc kr II: Thirc hçc 16 tun, cOn 1i dành cho nghi Tt Nguyen dan và các 
hot dng khác. 

+ Bt du: Ngây 06/01/2020 (Thr 2); 

+ K& thñc: Truâc ngày 16/5/2020 (Thr 7). Riêng khôi lap 12, kt thüc muOn 
nhât ngày 09/5/2020 (Thu 7). 

Ltru: 

(1) Di vài mç5t dja bàn cii th và nhii'ng trwàng có nhiu cá'p hQc, Phông 
Giáo dyc và Dào tgo có the tham mwu cho UBND cap huyn quyêt djnh ngày tru 
trithng và các hogt d$ng chung trong cing mç3t thai diem, nhung phái dam báo 
biên chê th&i gian nám hQc. 

(2) Tgi nhfrng d/a phu'ong hay có hiçn tu'c/ng th&i tilt ba't thu'&ng (mita, bâo, 
lü óng, lu quét, sgt là dát, ret dam, ret hgi kéo dài,...) thI Phông Giáo dyc và Dào 
tgo báo cáo UBND cap huyn và Sà Giáo dyc và Dào tgo dê to chi'c cho hQc sinh 
hQc trithc thai gian quy djnh nêu trén nhung thai gian bat dâu HQC kj) I khOng 
dwctc só'in hon ngày 19/8/2019. 

4. ThO'i gian kt thüc nãm h9c: 

Các cp h9c trên dja bàn tinh kt thüc näm h9c tnróc ngày 31/5/2020. 

5. ThOi gian thi TIIPT quc gia, thi hçc sinh giOi, thi khoa h9c k5 thut, 
thi cp chfrng chi ngh ph thông: 

- Thi THPT quc gia, thi h9c sinh giOi quc gia và thi khoa h9c k5 thu.t c.p 
quôc gia näm 2020 theo hithng dan cüa BO Giáo diic và Dào tao. 

- Thi h9c sinh giOi c.p tinh: + Cp THPT: Tnrâc ngày 3 1/01/2020; 

+ Cp THCS: Tnróc ngày 25/3/2020. 

- Thi khoa hçc k5' thut c.p tinh: Tnrâc ngày 20/01/2020. 

- Thi c.p chimg clii ngh ph thông: + Dqt 1: Trithc ngày 15/3/2020. 

+Dcyt2: Trithcngày 15/8/2020. 
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Nui nhin: 
- BO Giáo dic và Dào tao; 
- TT: TU, HDND, UBND tinh; 
- UBMTFQ và các doàn th tinh; 
- Hi Khuyn hçc tinh; 
- Nh.r DiOu 4 QD; 
- Báo Lao Cai, Dài PTTH tinh, 

Cong TTDT tinh; 
- CVP, PCVP2; 
- Liru: VT, TH(1.4), BBTi, VXi. 

6. Xét cong nhn hoàn thành chtro'ng trInh tiu h9c và xét cong nhn tt 
nghip THCS: 

- Xét hoàn thành chucmg trInh tiu hçc: Tnróc ngày 31/5/2020. 
- Xét t& nghip THCS: Truâc ngày 20/5/2020. 

• A 

7. Hoan thanh tuyen sinh lo'p 10 trung h9c pho thong nam h9c 2019-2020: 
Truàc ngày 31/7/2020. 

8. Nghi Tt am ljch Va CáC ngày nghi khác: 

- Nghi Tit am ljch Canh T. Cp h9c rn.m non, ph thông và giáo diic thirrng 
xuyên nghi tr ngày 20/01/2020 (Thir 2) den hêt ngày 0 1/02/2020 (Thu 7), tirc tir 
ngày 26 tháng Chtp nAm K Hçii den hêt ngày 08 tháng Giêng nAm Canh T. 

- Các ngày nghi khác: Thirc hin theo quy djnh chung di vâi can b, cong chüc 
và nguài lao dng, cii the: Têt Dumg ljch (01/01/2020); ngày Giô to Hing Vucmg 
(10/3 am ljch); ngày Lê chiên thng (30/4); ngày Quôc tê Lao dng (0 1/5) và ngày 
Quc khành nuóc CHXHCN Vit Nam (02/9) duçic nghi 01 ngày. Neu ngày nghi l, 
têt tràng ngày nghi cuOi tuãn thI dixçic nghi bü vào ngày lam vic kê tiêp theo quy djnh. 

9. Thôi gian nghi he thay cho nghi phép näm cüa giáo viên: 02 tháng, bao gm 
thii gian nghi he, th&i gian nghi trong näm hçc... theo quy djnh cüa Luat  Lao dng. 

Diu 2. Trách nhiêm thirc hiên: 

1. Giám dc Sä Giáo diic và Dào tao  chju trách nhim chi dao,  t chirc thirc 
hin kê hoach  thii gian näm hpc nay; Quyêt djnh thii gian nghi cii the trong nm 
h9c cUa giáo viên và h9c sinh; Quyêt djnh và thirc hin trách nhim theo thâm quyên 
quy djnh tai  Khoàn 2, Diêu 4, Quyêt djnh sO 207 1/QD-BGDDT ngày 16/6/20 17 cUa 
B tri.r&ng B Giáo diic vâ Dào tto. 

2. Chü tjch UBND các huyn, thành ph quyt djnh thii gian tVu  trithng, to 
chuc các hoat dng chung vànghi hçc trong tru&ng hqp thii tiêt bat thumg (mua, 
bâo, lii ông, lit quét, sat  Ri dat; ret dim, ret hai  kéo dai,...) cho các cci sâ giáo diic 
thuc cap quãn 1, dOng thii báo cáo bng vn bàn ye Sâ Giáo d%ic và Dào tto. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu hrc k tü ngày k ban hành. 

Diu 4. Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các Sä: Giáo diic và Dào 
tao, Kê hoach và Dâu tu, Tài chInh, Ni v11; Chü tjch UBND các huyn, thành phô; 
Thu tru&ng các dcm vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

KT. CHU TICH 
PHO CIIU T!CH 
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