
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA IIQI CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO BA NANG Bôc 1p -Tr do - Hnh phác 

S: 289 /QID-UBND Dà Náng, ngày OA tháng 9 nàm 2021 

QUYET DJNH 
Ye vic ban hành khung k hoch thôi gian iiãm h9c 2021-2022 

dôi vói giáo dçic mâm non, giáo dçic ph thông và giáo diic thu*ng xuyên 

ci-iU TC1-I U BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can cilr Lut T chic chInh quyn dja phutrng ngày 19/6/2015, 

Can ci Lut tha do21, b sung mi2t so' dieu cia Lut TO' chtc ChInh phi và 
Lugit TO chi'cc chInh quyên dja phu'cing ngày 22/11/2019; 

Can ci'c Quyé't djnh 5 255 1/QD-BGDDT ngày 04/8/202 1 ci'ia Bó Giáo 
dyc và Dào to ye vic Ban hành khung ké hoach th&i gian näm hQc 2 021-2022 
dOi vó'i giáo dyc mám non, giáo dyc phO thông và giáo dyc thzthng xuyên, 

Theo d nghj cia Giám dO'c Sà Giáo dyc và Dào tzo tçii Ta trInh sO' 
2575/I7'r-SGDDT ngày 01/9/2021 ye viéc ban hành Quyêt djnh khung kê hogch 
thai gian nám hoc 202 1-2022 dOi vài giáo dyc main non, giáo dyc phO thông, 
giáo dyc thu'ôg xuyen. 

QUYET B!NH: 

Biu1. Ban hành khung k hoach thai gian näm hçc 2021-2022 dôi vi 
giáo diic mâm non, giáo diic phô thông và giáo dçtc thu&ng xuyên trén da bàn 
thành phô Dà Nng nhu sau: 

1. T chrc khai giãng vào ngày 05/9/2021. 

2. Ngày bt du hQc k' I vào ngày 06/9/2021. 

3. K& thiic h9c k' I: Giáo dtc thuOng xuyên (trung h9c ca sâ, trung h9c 
phô thông) trrncc ngày 08/01/2022; giáo dic rnâm non và giáo dc phô thông 
tmOc ngày 16/01/2022. 

4. Hoàn thành k hoach giáo dic (kt thOc h9c k' II): Giáo dtc rnâm non 
va giáo dic thirng xuyên (trung hpc ca si, trung h9c phô thông) tnróc ngày 
25/5/2022; giáothic phô thông tnric ngày 31/5/2022. 

5. k&thüc nàm hQc tnr&c ngày 3 1/5/2022. 

6. Xét cong nbtn hoàn thành chucing trmnh tiu hpc và xét cong nhn tot 
nghip trung h9c co sO' tnrO'c ngày 30/6/2022. 

7. Hoàn thành tuyn sinh các lop d.0 cp nàm h9c 2022-2023 tnrâc ngày 
31/7/2022. 
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8. Thi t& nghip trung h9c ph thông, thi hçc sinh giôi và thi khoa h9c k 
thut quôc gia: UBND thành phô chi dao  Sâ Giáo djc và Dào tao  có van bàn 
triên khai thc hin sau khi có hthng dan cüa B Giáo diic và Dào tao. 

Diu 2. Giám dc Sâ Giáo duc và Dào tao: 

1. Chi dao  các phông chuyên môn, các don v, tnthng hQc trrc thuc Sy, 
phông giáo dic và dào tao  các qun, huyn xây dmg kê hoach thai gian nàm 
h9c dam bão các nguyen taG sau: 

a) D6i vi giao di1c mtrn non và giáo diic ph thông có 35 tuân thirc hpc 
(hpc kS'I  có 18 tuân, h9ck' II có 17 tuan). 

b) Di vii giáo dc thu&ng xuyén (thrc hin chuong trInh giáo dic trung 
hçc co sâ và trung h9c phô thông) có 32 tuân thrc hQc (m6i h9c kS'  có 16 tuan). 

c) Thii gian nghi he thay cho nghi phép nãm cüa giáo viên là 02 tháng. 

d) Các ngày nghi l, tt ducc thirc hin theo quy djnh cüa B 1ut Lao dng 
và các van bàn huàng dn khác (S Giáo diic và Dào tao  có van bàn thông báo 
den các don vj, tru&ng hçc sau khi có van bàn huàng dn cüa UBND thành phô). 

2. Quy& djnh cho h9c sinh nghi h9c trong các trix&ng hcip thiCn tai, thii 
tiêt qua khäc nghit, dch bnh và bô trI thai gian hQc bü. 

3. Bão cáo v B Giáo dic và Dào tao  tInh hjnh chun b, vic th chrc 
khai giáng närn hçc 2021-2022 tnrac ngày 10/9/2021; so két hçc k' I trixàc ngày 
3 1/01/2022; tong kCt näm hpc, báo cáo thrc hin các tiCu chI thi dua và dê ngh 
khen thuô'ng närn h9c truOc ngày 25/6/2022; nhQ'ng quyêt djnh có lien quan 
thuôc thâm quyên cüa Chü tjch UBND thành phô. 

4. Can cir tInh hInh din bin cüa dich COVID-19, tham muu Chü tjch 
UBND thành phô diêu chinh các rnôc thai gian trong kê hoach närn hçc và chü 
dng huang dan triCn khai hInh thüc to chüc khai giãng nãrn hQc mai cüng nhu 
hinh thi'rc, ni dung, thai 1ung, tiên d day  hQc, giáo dic phü hvp  vâi thrc tin. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày ks'. 

Diu 4. Chánh Van phông UBND thành ph6, Giám dc Sâ Giáo diic và 
Dào tao,  Chü tjch UBND cácqun, huyn và thu tnthng các don v lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyet djnh này.tl 4. 

Noi n/ian: 
- Nhu Dieu 4; 
- B Giáo due và Dào tao; 
- TT Thành üy, TTHDND thãnh phô; 
- Chü tich và các PCT UBND TP; 
- Các sâ, ban, ngành; 
- VP UBND: PCVPVSon, P.KGVX; 
- Liru: VT, SGDDT.30L1 

Lê Trung Chinh 
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