
                                                                                         

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

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

Số: 1359 /SGDĐT-VP 
                    

Quảng Nam, ngày 02  tháng 9 năm 2019 

Về việc thưc hiện KH thời gian 

năm học 2019-2020 

 

        

               Kính gửi: Ông (bà): 

                            - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

                            - Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT; 

                            - Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh. 

 

         Để chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 2326/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 về Khung thời gian năm học 2019-

2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Sở 

GDĐT có Công văn số 1253/SGDĐT-VP ngày 13/8/2019 về vệc tổ chức khai 

giảng năm học 2019-2020.  

         Theo đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức Lễ Khai giảng vào 

lúc 6 giờ 45 phút ngày 05/9/2019. Sau khi tổ chức Lễ Khai giảng, các trường 

THCS, THPT vào dạy tiết học đầu tiên của năm học mới. Riêng đối với cấp học 

MN, TH có thể tổ chức các hoạt động phù hợp hoặc tổ chức giảng dạy tùy theo 

điều kiện của từng địa phương.  

          Do vậy, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện kế 

hoạch thời gian năm học theo đúng Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 

22/7/2019 của UBND tỉnh và tổ chức khai giảng năm học 2019-2020 theo đúng 

hướng dẫn tại Công văn số 1253/SGDĐT-VP ngày 13/8/2019 của Sở GDĐT.  

Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc 

nội dung công văn này./. 

 

Nơi nhận:                                      GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                                                           
- Lưu: VT, VP.                                                                                     

 
 

 

                                                                                                       Hà Thanh Quốc 
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