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UỶ BAN NHÂN DÂN   

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                      

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 617/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 3 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
   Sửa đổi, Bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1 Quyết định 

số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban 

hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

 Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; 

điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 22/02/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 

đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp 

dụng từ năm học 2017-2018; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Sửa đổi, Bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1 

Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 như sau: 

“2.  Buổi học đầu tiên của học kỳ I vào ngày 20/8/2019 và kết thúc học kỳ 

I (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) trước ngày 15/01/2020, kết 

thúc học kỳ II trước ngày ngày 28/6/2020. 

          3. Kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020. Riêng khối lớp 12 của cấp 

trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên phải hoàn thành chương trình 

giảng dạy năm học trước ngày 17/6/2020. 

          4. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công 

nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 15/7/2020. 

          5. Hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học (Lớp 1, lớp 6 và 

lớp 10) trước ngày 15/8/2020.” 
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 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

           Kế hoạch thời gian năm học sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này được áp 

dụng với năm học 2019-2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;    

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;   

- TVTU; TTHĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, GD. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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