
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIIT NAM 
TINH BA RIA-VUNG  TAU Dc 1p - Tur do - Hinh phüc 

S& o7t  /QD-UBND Ba Rja- VIng Tàu, ngày tháng 8 nàm 2019 

QUYET D4NH 
Ban hành Khung k hoch thôi gian 11am h9c 2019-2020 di vó'i 

gião diic mm non, giáo dic phô thông và giáo dyc thtro'ng xuyên. 

CHU TCH UY BAN NHAN TINH BA RA- VUNG TAU 

Can cü Lut T chirc chInh quyn dja phucrng ngày 19 tháng 6 näin 2015; 

Can cü Nghj djnh s 127/201 8/ND-CP ngày 21 tháng 09 näm 2018 cüa ChInh 
phü quy djnh trách nhim quân 1 nhà nuâe ye giáo dye; 

Can cir Quyt djnh s 2814/QD-UBND ngày 12 tháng 10 nàm 2016 cilia 
UBND tinh Ba Rja-Viing Thu ye vic quy djnh vi trI, chirc näng, nhim vçi, quyên 
han và cci câu to chüc cilia Sà Giáo dye và Dào tao  tinh Ba Rja-Vüng Tàu; 

Can cir Quyt djnh s 207 1/QD-BGDDT ngày 16 tháng 6 näm 2017 cüa B 
trung B Giáo dye và Dâo tao  ye Ban hành Khung kê hoach thai gian näm h9c dôi 
vOi giáo duc mâm non, giáo dye phô thông và giáo dye thithng xuyên áp dyng tr näm 
hoc 2017-2018; 

Xét d nghj cilia Giám dc SO Giáo dyc và Dào tao tai Ti trInh s 1 532/TTr-
SGDDT ngày 12 tháng 08 näm 2019 ye vic dê nghj Ban hành Quyêt djnh Khung kê 
hoach thôi gian 11am hçc 20 19-2020 dOi vOi giáo dye mâm non, giáo dye phô thông 
và giáo dye thin'mg xuyên, 

QUYET D4NH: 

Diu 1. Ban hành Khung k hoach thOi gian näm hc 2019-2020di vOi giáo 
dye mâm non, giáo dyc phô thông và giáo dye thrô'ng xuyên; bao gôm ngày tini 
trung, ngày khai giãng, ngày bat dâu và kêt thüe h9c kS',  ngày tong kêt näm hçc, các 
k' thi hçc sinh giOi, các k' thi và xét tOt nghip, ngày nghi Têt Am ljch, các ngày 
nghi lê, ngày nghi khác và thOi gian nghi he duçic quy djnh cy the nhu sau: 

1. Ngày tyu truOng, ngày khai giãng, ngày bit du và kt thOc h9c ki, ngày 
tong kêt näm h9c, ngày xét cong nhn hoàn thành chucing trInh giáo dye tiêu hQc, 
ngày xét cOng nhn tot nghip Trung hQc cci sO, thOi gian thi Trung hçc phô thông 
quôc gia, thi hQc sinh giOi quôc gia và thi Khoa hçc ki thut cap quôc gia (co phy lye 
kern theo). 

2. Ngãy nghi T& am ljch, các ngãy nghi 1 khác: 

- Các cci sO giáo dye mm non, tiu h9c, trung h9c cci sO, trung h9c ph thông, 
giáo dye thuOng xuyên nghi Tét Am ljch 14 ngày: tü ngày 20 tháng 01 näm 2020 den 
ngày 02 tháng 02 nãm 2020 (tü ngày 26 tháng 12 näm K Hi den Müng 9 tháng 
Giêng nàrn Canh t); 
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- Các ngày nghi l khác diuçc thirc hin theo quy djnh cüa Lu.t Lao dng, 
chung dôi vó'i can b, cong chirc và nguii lao dng, the nhu sau: nghi Têt Duang 
llch (01 tháng 01 näm 2020); ngày Gi To Hung Viso'ng (ngày 10 tháng 3 Canh t, 
trc ngày 02 tháng 4 nàm 2020); ngày Chiên thang (ngày 30 tháng 4 näm 2020); ngày 
Quôc tê Lao dng (ngày 01 tháng 5 näm 2020) và ngày Quôc khánh (ngày 02 tháng 9 
nàm 2020). Nêu ngày nghi l trüng vao ngày nghi cuôi tuân thI ducic nghi bü vào 
ngày lam vic kê tiêp. 

3. Thii gian nghi cüa giáo viên trong nàm hQc: 

Th?yi gian nghi phép näm ciia giáo viên duqc thirc hin trong thai gian nghi he; 
Th?i gian nghi he trong nàm cüa giáo viên là 02 tháng (bao gôrn: th?ñ gian nghi xen 
kê giüa k';thi gian nghi phép näm theo quy djnh cüa B Lust  lao dng; thi gian 
nghi têt nhiêu hon quy djnh cüa B Lu.t lao dng). 

Diu 2. Quy djnh v mt s mc thyi gian khác trong näm h9c: 

1. Các kS'  thi ch9n hçc sinh giOi: 

- Thi chçn di tuyn hçc sinh giôi lop 12 cüa tinh dir thi quc gia vào ngày 02 
tháng 10 näm 2019; 

- Thi chon h9c sinh giôi cp tinh dành cho hçc sinh khôi 12 vào ngày 11 tháng 
12 näm 2019; 

- Thi Olympic 27 tháng 4 dành cho hc sinh khi 10 và khôi 11 vào ngày 05 
tháng 3 nàm 2020; 

- Thi ch9n hc sinh giöi c.p tinh dành cho h9c sinh khi 9; thi Olympic 27 
tháng 4 dành cho hQc sinh khôi 8 (cã lOp nguon) vào ngày 19 tháng 3 näm 2020. 

2. ThOi gian tuyn sinh vào các lOp dâu cp näm h9c 2020-202 1 quy djnh ci 
the nhu sau: 

- C.p m.m non, cp tiu hçc tuyn sinh vào lOp 1, cp trung h9c CY SO tuyên 
sinh vào lOp 6 hoàn thành trisOc ngày 31 tháng 7 nàm 2020; 

- Cp trung h9c ph thông: T chirc mt (01) k' thi tuyn sinh lOp 10 THPT d 
lay két qua xét tuyên vào lOp 10 các truOng THPT cong 1p và lOp 10 chuyên truOng 
THPT chuyên Lé Qu Don: 

+ Mon thi: thi chung 03 mon Ngu Van, Toán h9c và Tiêng Anh; H9c sinh dang 
k thi vào các lOp 10 chuyên thi them mon chuyên. 

+ Ngày thi: 

• Ngày 29/05/2020: thi mon chuyên (dành cho thi sinh clang k thi vào lOp 
10 trtthng THPT chuyên Lê Qu Don); 

• Ngây 03, 04/06/2020 thi 03 mon chung: Ngc Van, Toán hçc và Ting Anh. 

- Gião dçtc thrn'mg xuyên, truOng PM thông Dan tc Ni trü tinh, các truOng 
THPT Tu thiic và truOng THPT VO Thj Sáu (huyn Con Dão): tuyên sinh theo hInh 
thOc xét tuyên; hoàn thành truOc ngày 31 tháng 7 nam 2020. 
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KT. CHU TICH 
CHUT!CH 

Trn Van Tun 

3. Thai gian hoàn thành vic tuyn diing viên chirc giáo diic cho näm h9c 
2020-2021 là ngày 3 0/05/2020. 

Diu 3. Trách nhim thirc hin: 

1. Trong tnrang hqp dc bit, theo d nghj cüa Giám dc S Giáo diic và Dào 
tao, Uy ban nhân dan tinh quyét djnh thôri gian nghi h9c và thai gian kéo dài nám 
hoc. 

2. Giám dc Sâ Giáo due và Dào tao  chju trách nhim ye: 

- Thai gian t chirc các kS'  thi, hi thi khác trong nàm theo quy djnh huang dn 
cUa ngành giáo diic và dào tao; 

- Cho h9c sinh nghi hQc trong tnthng hqp thri tit qua khc nghit, thiên tai và 
bô trI h9c bü; dam báo thai gian nghi cüa giáo viên trong näm h9c. 

- Báo cáo vói Bô Giáo diic vàDào tao  và UBND tinh: 

+ TInh hInh chun bj näm hc và tInh hInh t chüc khai giãng nám h9c 20 19-
2020, truâc ngày 10 tháng 9 näm 2019; Các don vj trirc thuc, phông GDDT báo cáo 
cho S& GDDT trufcc 25/08/20 19; 

+ Báo cáo so kt bce k' 1 trithc ngày 31 tháng 01 näm 2020; Các don vi trirc 
thuc, phông GDDT báo cáo cho Si GDDT truâc 20/01/2020; 

+ Báo cáo thng kt näm hoc, báo cáo kt qua thrc hin các tiêu chI thi dua và 
dé nghj xét khen thu&ng näm hc 2019-2020 trtxOc ngày 25 tháng 6 näm 2020; Các 
don vj trrc thuc, phông GDDT báo cáo cho Sâ GDDT truâc 05/06/2020; 

+ Báo cáo v nhüng quyt djnh cüa Chü tjch üy ban nhân dan tinh trong các 
tri.r&ng hçp quy djnh tai  Khoãn 1, Diêu nay. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu lirc k ti'x ngày k. 

Diu 5. Chánh van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S& Giáo dc và 
Dào tao;  Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô và Thu tnrang các 
S&, ngành, don vj lien quan chju trách nhiin thi hành Quyêt djnh nây.1& < 

Ncri nI,n: 
- Nhu diu 5; 
- B Giáo dic và Dào tao  (dé báo cáo); 
- Doàn Dai biêu Quôc hi tinh (dé báo cáo); 
- TTr.TtTTr.HDND tinh (dé báo cáo); 
- UBMTI'QVN tinh; 
- Chü tjch vá các Phó chi'i tjch UBND tinh; 
- Ban Tuyên giáo tinh üy; 
- Ban VHXH-HDND tinh; 
- Các Sâ, Ban, nganh; 
- CVP. UBND tinh; 
- Hi Khuyên hQc tinh; 
- Hi Ctru Giáo cht'rc tinh; 
- Báo Ba Rja-Vüng Tàu; 
- Dài PITH tinh; 
- Trung tam cong báo tinh; 
- Li.ru: VT, VX6. 
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PHU LUC KHUNG THIfl GIAN NAM HOC 2019-2020 
Ban hành kern theo Quyt dlnh  s6 2.O,1QD-UBND ngàytháng 8 närn 2019 cüa UBND tinh 

V Khung k hoach thôi gian näm hQc 2019-2020 di vói giáo dye mârn non, giáo dye phô thông và giáo dyc thLr&ng xuyên. 

o; 

Ngày 
tiru 

trtrôrng 

Ngày 
thu'c hoc 

Ngãy khai 
giãng 

Hock'I HockrII 
Tng kt 
näm hçc 

Các k3' thi và xét tot 
nghip 

1. Mm 
non 

12/8/2019 19/8/2019 05/9/2019 

12/8/2018 dn 29/12/2019 
(20 tuAn): 18 tun thrc hoc; 
01 tun tiju trr?ng; thii gian 
con 1?i  dành cho các hoit 
dng khác. 

30/12/2019 dn 24/5/2020 
(21 tuAn): 17 tuAn thirc 
hçc; 02 tuAn nghi Têt Am 
1ch; th?iii gian cOn 1i dânh 
cho các ho?t dng khác. 

Tr ngây 
25/5 den 
30/5/2020 

2. Tiu 
bce 

12/8/2019 19/8/2019 05/9/2019 

12/8/2019 dn 29/12/2019 
(20 tun): 18 tuAn thuc h9c; 
01 tuãn tru tnrng; 01 tuãn 
nghi cui hc k5' (23/12/2019 
den 29/12/20 19); hoc sinh 
nghi, giáo viên lam h sci s 
sách, bôi dxOng chuyên mon. 

30/12/20 19 dn 24/5/2020 
(21 tuân): 17 tuân thrc 
hoc; 02 tun nghi Têt Am 
lich; 01 tuAn nghi giQ'a hoc 
kS' (tü 23/3/2020 den ngày 
29/3/2020); th&i gian cOn 
1i dành cho các ho?t dng 
khác. 

T.r ngay 
25/5 dn 
30/5/2020 

Xét cong nhn "Hoàn 
thành chwng trInh 
Tiêu hoc" trLnic ngày 
30/5/2020. 

3. THCS 
và 

THPT 
12/8/2019 19/8/2019 05/9/2019 

12/8/20 19 dn 29/12/20 19 
(20 tuân): 19 tuân thijc hoc, 
k ca kim tra hoc kS';  I tuân 
tiju tri.rclng. 

30/12/20 19 dn 24/5/2020 
(21 tuân): 18 tuan thijc 
hoc; 02 tuAn nghi Tét Am 
ljch; th&i gian cOn Ii dành 
cho các hoit dng khác. 

Tir ngày 
25/5 den 
30/5/20 19 

- THCS: xét cong 
nhn t& nghip trtróc 
ngày 30/5/2020. 
- THPT: thi THPT 
quc gia, thi hpc sinh 
giOi quOc gia Va thi 
Khoa hc k thut cap 
quOc gia theo huâng 
dn riêng cCia B. 

4.  
GDTX 
(THCS 

vã 
THPT) 

26/8/20 19 03/9/20 19 05/9/2019 

26/8/2018 dn 29/12/2019 
(18 tun): 16 tuAn thuc hçc; 
01 tuAn tiru tnr&ng; th&i gian 
cOn li dành cho các ho?t 
dng khác. 

30/12/2019 dn 17/5/2020 
(20 tun): 16 tuAn thrc 
hoc; 02 tun nghi T& Am 
ljch; thii gian cOn 1i dành 
cho các ho?t dng khác. 

Tir ngày 
18/5/2020 
dn ngày 
24/5/2020  

- THCS: xét cOng 
nhn t6t nghip tru'crc 
ngày 30/5/2020. 
- THPT: thi THPT 
quoc gia, thi hçc sinh 
giOi quoc gia Va thi 
Khoa hc k thut cp 
qu6c gia theo huàng 
dn riêng cüa B. 
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