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Sô: 5 $  /QĐ-BGDĐT Ịịà Nội' ngày& /  tháng 02 năm 2020

QƯYỂT ĐỊNH
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 tháng 6 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thòi gian 

năm học đối vói giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 
thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018

B ộ  TRƯỞNG B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • • • •

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 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 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 
2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 sửa 
đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 
năm 2011 của Chính phủ về sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b 

khoản 2 Điều 4 của Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 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, như sau:



1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1 như sau:

"3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 20/01, hoàn thành chương trình giáo dục 

học kỳ II trước ngày 28/6 và kết thúc năm học trước ngày 30/6.

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

nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào lóp 10 trước ngày 15/8.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 4 như sau:

Mb) Báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tình hình chuẩn bị năm học và 

tình hình tổ chức khai giảng trước ngày 10/9; sơ kết học kỳ I trước ngày 30/01; 
tồng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét 
khen thưởng năm học trước ngày 31/7."

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

Khung kế hoạch thời gian năm học sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này 

được áp dụng đối với năm học 2019-2020.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Noi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Uỷ ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Tỉnh uỷ, Thành uỷ, HĐND, ƯBND các tỉ: 
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Hội Kiiuyến học Việt Nam; x
-  Hội Cựu Giáo chức Việt Nam; N guyen H ư u Đọ
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3;
- Cồng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, TH.
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