
SỞ GD&ĐT LÀO CAI

TRƯỜNG THPT SỐ 1 BẮC HÀ

Số:   26  /TB-THPT.BH1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Bắc Hà, ngày 23  tháng 8  năm 2022

THÔNG BÁO
V/v tựu trường cu ̉a ho ̣c sinh, Lễ khai giảng va ̀ khung kế hoa ̣ch thời gian

năm ho ̣c 2022-2023

Thực hiện Quyết định số 1772/QĐ-UBND nga ̀y 15/8/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Lào Cai về ban ha ̀nh khung kế hoa ̣ch thời gian năm học 2022-2023
đối với gia ́o dục mầm non, gia ́o dục phổ thông va ̀ giáo dục thường xuyên trên

địa bàn tỉnh Lào Cai; Trường THPT số 1 Bắc Ha ̀ thông ba ́o đến cha mẹ học
sinh va ̀ các em ho ̣c sinh như sau:

1. Tựu trường: Ho ̣c sinh Trường THPT số 1 Bắc Ha ̀ tựu trường ngày
29/8/2022.

2. Khai gia ̉ng: Lịch khai giảng va ̀o sa ́ng nga ̀y 05/9/2022.

3. Thời gian bắt đầu va ̀ kết thu ́c năm ho ̣c:

- Học kỳ I: Thực ho ̣c 18 tuần, co ̀n lại dành cho các hoạt động khác.

+ Bắt đầu: Ngày 06/9/2022.

+ Kết thúc: Trước ngày 15/01/2023.

- Học ky ̀ II: Thực học 17 tuần, còn lại da ̀nh cho nghi ̉ Tết Nguyên đán va ̀

các hoa ̣t động kha ́c.

+ Bắt đầu: Ngày 30/01/2023.

+ Kết thúc: Trước nga ̀y 25/5/2023. Riêng khối 12 kết thúc muộn nhất
nga ̀y 15/5/2023.

4. Thời gian kết thu ́c năm ho ̣c: Trước ngày 31/5/2023.

5. Thi tốt nghiệp THPT năm 2023, thi ho ̣c sinh giỏi quốc gia và thi
khoa ho ̣c ky ̃ thuật cấp quốc gia: Theo hướng dẫn cu ̉a Bộ Gia ́o dục va ̀ Đa ̀o
tạo.

6. Hoa ̀n tha ̀nh thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm ho ̣c 2023-2024:
Trước ngày 31/7/2023.

7. Nghi ̉ Tết Nguyên đán va ̀ các ngày nghi ̉ kha ́c:

- Nghỉ Tết Nguyên đán Quy ́ Ma ̃o: Nghỉ từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày
29/01/2023 (Tức từ ngày 25 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 08 tháng
Giêng năm Quý Ma ̃o).

- Các ngày nghỉ kha ́c: Thực hiện theo quy đi ̣nh cu ̉a Luật lào động và văn
ba ̉n hướng dẫn hiện hành.



8. Thời gian nghi ̉ phe ́p năm của giáo viên: Được thực hiện trong thời
gian nghỉ hè hoặc co ́ thể được bố trí xen ke ̃ vào thời gian kha ́c trong năm để

phù hợp với điều kiện cu ̣ thể va ̀ kế hoa ̣ch thời gian năm học cu ̉a đi ̣a phương.

Trên đây la ̀ Thông báo lịch tựu trường cu ̉a học sinh, Lễ khai giảng và kế

hoa ̣ch năm học cu ̉a Trường THPT số 1 Bắc Hà.
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- Website nhà trường; CBGVNV nha ̀ trường;
- Lưu: VT.

 HIỆU TRƯỞNG
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