
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-GDTrH Hà Nam, ngày 06 tháng 5 năm 2020 

V/v thực hiện điều chỉnh kế hoạch 

thời gian Học kỳ II năm học  

2019-2020 

 

 

Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Trường trung học phổ thông; 

- Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành. 

 

Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Chủ 

tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 

Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 

2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện điều chỉnh kế hoạch thời gian học kỳ II 

năm học 2019-2020 đối với các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở 

như sau: 

- Bắt đầu học kỳ II: ngày 13 tháng 01 năm 2020. 

- Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập): trước 

ngày 11 tháng 7 năm 2020. 

- Kết thúc năm học 2019-2020: trước ngày 15 tháng 7 năm 2020. 

- Thống nhất toàn tỉnh thứ tự các tuần của học kỳ II (phụ lục kèm theo 

Công văn). 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi (để thực hiện); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo) 

- PGĐ Nguyễn Quang Long (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Long 
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