B GD&T va ban hành Khung k hoch nm hc 2020-2021 cho các bc giáo dc mm non, ph thông và
thng xuyên.
Theo ó, B quy nh thi gian tu trng sm nht vào ngày 1/9, t chc khai ging vào ngày 5/9.
Thi gian kt thúc hc k I trc ngày 16/1/2021, hoàn thành k hoch giáo dc hc k II trc ngày 25/5/2021, kt
thúc nm hc trc ngày 31/5/2021.
Thc hin xét công nhn hoàn thành chng trình tiu hc và xét công nhn tt nghip THCS trc ngày
15/6/2021. Hoàn thành tuyn sinh vào lp 10 trc ngày 31/7/2021.
Riêng vic thi tt nghip THPT, thi hc sinh gii quc gia và thi khoa hc k thut cp quc gia thc hin theo hng
dn ca B.
B GD&T yêu cu các a phng xây dng k hoch m bo s tun thc hc ca bc mm non, giáo dc ph thông ít
nht 35 tun, trong ó hc k I ít nht 18 tun và hc k II ít nht 17 tun.
i vi bc giáo dc thng xuyên, thi gian thc hc ít nht 32 tun, mi hc k ít nht 16 tun thc hc.
Riêng thi gian ngh l, Tt thc hin theo Lut Lao ng và các vn bn hng dn hàng nm.
Nh vy bc THCS, THPT chính thc còn 35 tun thc hc, gim 2 tun so vi trc ây (37 tun).
Cùng vi ó, k hoch thi gian nm hc phi phù hp vi c im, iu kin thc tin ca a phng.
Thi gian ngh phép nm ca giáo viên c thc hin trong thi gian ngh hè hoc có th c b trí xen k vào thi
gian khác trong nm phù hp vi c im c th và k hoch thi gian nm hc ca a phng.
K hoch thi gian nm hc cn bo m s ng b cho các cp hc trong trng ph thông có nhiu cp hc, các cp hc
trên mt a bàn dân c, c bit là i vi cp tiu hc và cp THCS.
Ch tch y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ng quyt nh k hoch thi gian nm hc i vi giáo dc
mm non, giáo dc ph thông và giáo dc thng xuyên cho phù hp vi thc tin ca a phng; thi gian ngh hc
và thi gian kéo dài trong nm hc trong trng hp c bit.
Giám c S GD&T quyt nh cho hc sinh ngh hc trong trng hp thi tit quá khc nghit, thiên tai và b trí hc
bù; bo m thi gian ngh ca giáo viên trong nm hc.
Giám c S GD&T cng có trách nhim báo cáo B GD&T v tình hình chun b nm hc và tình hình t chc
khai ging nm hc 2020-2021 trc ngày 10/9/2020; s kt hc k I trc ngày 31/1/2021; tng kt nm hc, báo
cáo kt qu thc hin các tiêu chí thi ua và ngh xét khen thng nm hc trc ngày 25/6/2021; nhng quyt nh
ca Ch tch y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ng trong các trng hp theo quy nh.
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