
      UBND HUYỆN KON PLÔNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

           Số: 92/CV-PGDĐT                     Kon Plông, ngày 1 tháng 8 năm 2018.                     
V/v hướng dẫn kế hoạch thời gian 

năm học 2018-2019. 
 

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc Phòng GD&ĐT. 
 
 Thực hiện Quyết định số 1004/QĐ-SGDĐT, ngày 31/7/2018 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Kon Tum về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 
đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Kon 
Tum. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kế hoạch thời gian năm học 2018-
2019 cho các đơn vị trường học trực thuộc cụ thể như sau: 

 1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kì, ngày 
kết thúc năm học, thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học 
(HTCTTH), xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở (TNTHCS), ngày thi học 
sinh giỏi, thi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học: Chi tiết tại phụ lục kèm theo. 

 2. Nghỉ Tết âm lịch, các ngày nghỉ lễ khác: 

 - Các ngày nghỉ tết, nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Luật Lao động 
và các văn bản hướng dẫn hằng năm. 

 - Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng. 

 3. Đối với các trường hợp: Nghỉ do thời tiết quá khắc nghiệt hay thiên tai, bố 
trí học bù; các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kì, nghỉ cuối học kì, nghỉ theo mùa 
vụ, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ lễ hội truyền thống của địa 
phương) do Chủ tịch UBND huyện quyết định. 

 Nhận được công văn, yêu cầu các đơn vị trường triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                    
- Như trên;          
- TT UBND huyện (b/c);            
- Chuyên môn: MN, TH, THCS; 
- Lưu VT-LT. 



KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 
(Kèm theo Công văn số: 92/CV-PGDĐT, ngày  1 tháng 8  năm 2018 của Phòng GD&ĐT Kon Plông). 

 

Các cấp 
học 

Ngày tựu 
trường 

Ngày 
khai 
giảng 

Học kì I Học kì II 
Ngày kết 
thúc năm 

học 

Các kì thi, xét tốt 
nghiệp 

Thời gian 
bắt đầu và 

kết thúc 
Nội dung 

Thời gian 
bắt đầu và 

kết thúc 
Nội dung 

1. Giáo 
dục mầm 

non 
27/8/2018 05/9/2018 

Từ 
05/9/2018 

đến 
11/1/2019 

(19 tuần) 

- Có 18 tuần 
thực học (bắt 
đầu từ ngày 
05/9/2018); 

- Thời gian 
còn lại dành 
cho các hoạt 
động khác. 

Từ 
14/01/2019 

đến 
24/5/2019 

 (19 tuần) 

- Có 17 tuần thực 
học (bắt đầu từ 
ngày 14/01/2019); 

- Thời gian còn lại 
dành cho các ngày 
nghỉ lễ, nghỉ tết và 
các hoạt động 
khác. 

Trước 

31/5/2019 
 

2. Giáo dục phổ thông 

2.1. Tiểu 
học 

27/8/2018 05/9/2018 

Từ 
05/9/2018 

đến 
11/01/2019 

(19 tuần) 

- Có 18 tuần 
thực học (bắt 
đầu từ ngày 
05/9/2018); 

- Thời gian 
còn lại dành 
cho các hoạt 
động khác. 

Từ 
14/01/2019 

đến 
24/5/2019 
(19 tuần) 

- Có 17 tuần thực 
học (bắt đầu từ 
ngày 14/01/2019); 

- Thời gian còn lại 
dành cho các ngày 
nghỉ lễ, nghỉ tết và 
các hoạt động 
khác. 

Trước 

31/5/2019 

- Xét công nhận 
HTCTTH (lần 1) 
hoàn thành trước 
ngày 15/6/2019. 

- Xét công nhận 
HTCTTH (lần 2) 
hoàn thành trước 
ngày 20/7/2019. 

- Tuyển sinh vào 
lớp 1 hoàn thành 
trước 31/7/2019. 



Các cấp 
học 

Ngày tựu 
trường 

Ngày 
khai 
giảng 

Học kì I Học kì II 
Ngày kết 
thúc năm 

học 

Các kì thi, xét tốt 
nghiệp 

Thời gian 
bắt đầu và 

kết thúc 
Nội dung 

Thời gian 
bắt đầu và 

kết thúc 
Nội dung 

2.2 THCS 16/8/2018 05/9/2018 

Từ 
20/8/2018 

đến 
05/1/2019 
(20 tuần) 

- Có 19 tuần 
thực học (bắt 
đầu từ ngày 
20/8/2018); 
- 01 tuần 
dành cho các 
hoạt động 
khác. 

Từ 
07/1/2019 

đến 
25/5/2019 
(20 tuần) 

- Có 18 tuần thực 
học (bắt đầu từ 
ngày 07/1/2019); 
- Thời gian còn lại 
dành cho các ngày 
nghỉ lễ, nghỉ tết và 
các hoạt động 
khác. 

Trước 
31/5/2019 

- Xét công nhận 
TNTHCS hoàn 
thành trước ngày 
30/5/2019. 
- Tuyển sinh vào 
lớp 6 hoàn thành 
trước ngày 
31/7/2019. 

 
 


