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Gia Lai, ngày 4 tháng - näm 2019

/QD-IJBND

QUYET D!NH
V vic quy dnh K hoich thô'i gian näm hQc 20 19-2020 cüa giáo dic mm non,
giáo diic phô thông và giáo dijc thtr&ng xuyên tinh Gia Lai

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH
Can cir Lut T chüc chInh quyn dja phucmg näm 2015;
Can cr Quyt djnh s 2071/QD-BGDDT ngày 16/6/2017 cüa B truing B
Giáo dijc và Dâo to ye vic Ban hành Khung ké hoch th&i gian näm h9c dôi vài giáo
dic mâm non, giáo diic phô thông và giáo diic thu&ng xuyên áp diing tr näm hçc
2017-20 18;
Xét d nghj cüa Giám dc Sâ Giáo diic và Dào to ti Ti trInh s 1124/TTrSGDDT ngày 12/7/2019,
QUYET DjNH:
Diu 1. Quy djnh K hoch thai gian nam h9c 20 19-2020 cUa giáo dic m.m
non, giáo diic phô thông vâ giáo diic thung xuyên tinh Gia Lai nhu sau:
1. Các mc thai gian ci th:
A

.Z

N91 dung

Mam non

Tieu hçc

Tru tru?mg
Thue h9c
L Khai giang
K& thUc h9c kS' I
Kt thüc hc kS' II
Kt thüc näm h9c

26/8/2019
03/9/2019
05/9/2019
05/01/2020
17/5/2020
3 1/5/2020

26/8/2019
03/9/2019
05/9/2019
05/01/2020
17/5/2020
3 1/5/2020

THCS va
THPT
19/8/2019
26/8/2019
05/9/2019
05/01/2020
24/5/2020
3 1/5/2020

THCS va
THPT (Hç
GDTX)
09/9/2019
16/9/2019
09 - 15/9/2019
05/01/2020
10/5/2020
3 1/5/2020

2. Các ngày nghi L, Tt:
- Nghi L Quc khánh 2/9; nghi Tt Duang ljch, nghi L Gi T Hung Vung,
nghi Lê k' nim Ngày chiên thãng 30/4 và Quoc tê Lao dng 0 1/5: Thrc hin theo quy
djnh cüa B Lut lao dng vã các quy djnh hin hânh.

- Nghi Tt Nguyen dan: Nghi 2 tuAn, tr ngày 20/01/2020 den ht ngày
02/02/2020 (Tir ngày 26 tháng Chtp näm K Hçii den hêt này mông 9tháng Giêng
näm Canh T). Các tri.thng vào hçc ttr ngày 03/02/2020 (nhäm ngày mông 10 tháng
Giêng näm Canh T).
3. Thi Trung h9c ph thông quc gia, thi h9c sinh giôi quc gia và thi Khoa h9c
k7 thut cap quôc gia näm 2020 thrc hin theo quy djnh, huàng dan cüa B Giáo diic
vaDàotao.
4. Xét cong nhn hoàn thành chucmg trinh tiu h9c và xét cong nhn t& nghip
trung h9c cci sâ xong truâc ngày 15/6/2020.
5. Hoàn thành Tuyn sinh các lap du cAp hçc näm h9c 2020-202 1 tnrâc ngày
31/7/2020.
6. Kt thüc näm h9c ngày 31/5/2020.
Diu 2. Giao cho Giám doe So Giáo d1ic và Dào tao:
1. Hixàng dn kE hoach thai gian ci th cüa giáo diic mAm non, giáo diic ph
thông và giáo dic thu&ng xuyên.
2. Quy& djnh cho h9c sinh nghi hçc trong tri.r&ng hçip th&i tit qua khc nghit,
thiên tai và bô trI hoc bü.
3. B tn ljch nghi cüa giáo viên trong näm hçc.
4. Co trách nhim thrc hin ch d báo cáo v B Giáo diic và Dào tao và Uy
ban nhán dan tinh theo quy djnh.
Diéu 3. Chánh Van phông Uy ban than dan tinh, Giám doe SO Giáo diic và Dào
tao; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành phô; Thu truOng các sO, ngành,
&in vj có lien quan; các co sO giáo diic trén dja bàn tinh chju trách nhim thi hành
Quyêt djnh nay kê tr ngày k./.fl---

Nci nhn:
- Nhi.r Diêu 3;
- B Giáo duc và Dào to (b/c);
- Thtrmg trvc Tinh üy (b/c);
- Thu&ng trrc HDND tnh;
- Chü tjch, các PCT.UBND tinh;
- Các PhO CVP.UBND tinh;
- TLTin h9c - VP.UBND tinh;
- Luu: VT, KGVX.
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