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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 677/QĐ-UBND                 

ngày 09/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch  

thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 
31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ; Nghị định số 

07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi điểm b Khoản 13 
Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 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;  

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc 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 
16/6/2017 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; 

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang; 

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

97/TTr-SGDĐT ngày 14/5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 677/QĐ-UBND                 

ngày 09/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian 

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

thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau: 
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1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1, như sau: 

"1.4. Kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. 

1.7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt 

nghiệp trung học cơ sở: trước ngày 31/7/2020.   

1.8. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học trước ngày 15/8/2020". 

2. Sửa đổi, bổ sung tiết b, điểm 2.1 Khoản 2 Điều 1, như sau: 

"b) Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 20/01/2020, hoàn thành chương trình giáo dục 

trước ngày 11/7/2020". 

3. Sửa đổi, bổ sung tiết b, điểm 2.1 Khoản 2 Điều 1, như sau: 

"b) Học kỳ II: Bắt đầu ngay sau khi kết thúc học kỳ I, hoàn thành chương 

trình giáo dục trước ngày 11/7/2020". 

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có 

trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện thống nhất, đúng Kế 

hoạch thời gian năm học 2019-2020 theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

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

Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

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

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Thường trực Tỉnh ủy;                
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- UB MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Ban VHXH, HĐND tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; 
- Hội Khuyến học tỉnh; 
- Như Điều 3; (thực hiện) 
- Báo Tuyên Quang; 
- Đài PTTH tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Phòng KGVX, NC, TH; 
- Lưu: VT, KGVX (Bắc). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 

 

(báo cáo) 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-05-14T17:09:07+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Phạm Minh Huấn<phamminhhuan-tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-05-14T17:09:16+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




