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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 2087/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Khung kế hoạch thời gian 

năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

1949/TTr-SGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang như 

sau: 

1. Khung thời gian: 

a) Các mốc thời gian cụ thể: 

Nội dung Mầm non 
 

Tiểu học 

THCS và 

THPT 

THCS và THPT    

(hệ GDTX) 

Tựu trường 
Thứ Ba 

01/9/2020 

Thứ Ba 

01/9/2020 

Thứ Ba 

01/9/2020 

Thứ Ba 

01/9/2020 

Khai giảng 
Thứ Bảy 

05/9/2020 

Thứ Bảy 

05/9/2020 

Thứ Bảy 

05/9/2020 

Thứ Bảy 

05/9/2020 

Thực học  
Thứ Hai 

07/9/2020 

Thứ Hai 

07/9/2020 

Thứ Hai 

07/9/2020 

Đơn vị 

quyết định 

Kết thúc học kỳ I 
Trước ngày 

16/01/2021 

Trước ngày 

16/01/2021 

Trước ngày 

16/01/2021 

Trước ngày 

16/01/2021 

Kết thúc học kỳ II 
Trước ngày 

25/5/2021 

Trước ngày 

25/5/2021 

Trước ngày 

25/5/2021 

Trước ngày 

25/5/2021 

Tổng kết năm học 
Trước ngày 

31/5/2021 

Trước ngày 

31/5/2021 

Trước ngày 

31/5/2021 

Trước ngày 

31/5/2021 

b) Các lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện: 

- Kế hoạch thời gian đảm bảo số tuần thực học: ít nhất 35 tuần đối với giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông; ít nhất 32 tuần đối với giáo dục thường xuyên.  
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- Trong thời gian tựu trường, Hiệu trưởng cần phải xây dựng kế hoạch cụ 

thể, tránh trường hợp tập trung học sinh tràn lan. 

- Các trường có đông học sinh người dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Tri 

Tôn và Tịnh Biên, trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông (THPT) 

An Giang được bố trí thời gian nghỉ các ngày lễ Dolta, Chol Chnam Thmay. 

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt 

nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 15/6/2021. 

-  Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31/7/2021. 

- Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, thi tốt nghiệp THPT, thi khoa 

học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2020-2021: Theo lịch thi của Bộ GDĐT quy 

định. 

2. Các ngày nghỉ lễ trong năm học: 

a) Lễ Quốc khánh: Ngày 02/9/2020 (thứ Tư).  

b) Tết Dương lịch: Ngày 01/01/2021 (thứ Sáu). 

c) Tết Nguyên đán: Có hướng dẫn cụ thể sau. 

d) Giỗ Tổ Hùng Vương (thứ Tư, ngày 21/4/2021); Lễ Chiến thắng miền Nam 

(thứ Sáu, ngày 30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động (Thứ Bảy, ngày 01/5/2021): 

Ủy ban nhân dân tỉnh có hướng dẫn cụ thể sau. 

3. Tổ chức thực hiện:  

Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:  

a) Căn cứ tình hình thực tế của từng cấp học, bậc học, xây dựng kế hoạch dạy 

học phù hợp.   

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai 

thực hiện Quyết định này; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

c) Hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp học trong năm học 2020-2021 

phù hợp với thực tế địa phương.  

d) Tổ chức tuyên truyền, thông báo Quyết định này đến cha mẹ học sinh biết để 

chuẩn bị cho con em trong năm học mới. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị 

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

Nơi nhận: 
- Bộ GD&ĐT (báo cáo); 

- TT. UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo AG, Đài PT&TH AG; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;  

- Phòng: KGVX, TH; 

- Trung tâm CB-TH (đăng công báo); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

 

Lê Văn Phước 
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