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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 

 

Căn cứ Công văn số 1444/UBND-KGVX ngày 13/5/2021 của UBND 

Thành phố về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021; 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo điều chỉnh khung kế hoạch thời 

gian năm học 2020-2021, cụ thể như sau: 

1. Các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông 

(THPT), giáo dục thường xuyên nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15/5/2021.  

2. Nhiệm vụ năm học 2020-2021 còn lại trong thời gian nghỉ hè sớm sẽ 

thực hiện vào thời gian nghỉ hè khi tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh có thể 

đến trường học tập. 

3. Về việc kiểm tra định kì các cấp học đối với cơ sở giáo dục có các khối 

lớp chưa hoàn thành kiểm tra định kì 

Khi học sinh được phép trở lại trường học, các cơ sở giáo dục tổ chức cho 

học sinh học, ôn tập, thực hiện kiểm tra định kì, bù cho các nội dung còn thiếu 

do được nghỉ hè sớm. 

4. Về thời điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 

Trong trường hợp Bộ GDĐT có thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu UBND Thành phố điều 

chỉnh thời điểm tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 

cho phù hợp. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND Thành phố; 

- Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; 

- Hiệu trưởng các trường THPT; mầm non, 

  phổ thông chuyên biệt trực thuộc Sở; 

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX;  

- Các đ/c PGĐ: Phạm Văn Đại; 

  Phạm Xuân Tiến; Nguyễn Quang Tuấn; 

- CĐN, các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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