
 

 

 
          UBND TỈNH KON TUM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐAO TẠO                                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
  

 

PHỤ LỤC 1-THỐNG KÊ 

Văn bản liên quan đến việc dạy học không tập trung từ năm học 2019-2020  

Thời gian không học tập trung từ ngày 03/2/2020 đến ngày 25/4/2020. Ngày 27/4/2020 học sinh đi học tập trung 

trở lại. Học sinh trung học cơ sở học từ ngày 27/4/2020 (thứ hai); học sinh Mầm non và tiểu học, học tập trung từ ngày 

04/5/2020. Cụ thể: 

 

TT 
Thời gian học 

không tập trung 

Văn bản 

tác động 

Ngày ban 

hành 

Nơi 

ban 

hành 

Nội dung Dựa vào 

I. CHÍNH PHỦ 

1  05/CT-TTg 28/01/2020 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Về việc phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra 

 

2  22/TB-VPCP 30/01/2020 

Văn 

phòng 

Chính 

phủ 

Kết luận của Thủ trướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về phòng, 

chống dịch Covid-19 

 

II. BỘ GDĐT 

  
51/KH-

BGDĐT 
31/01/2020 

Bộ 

GDĐT 

Kế hoạch hành động của ngành 

giáo dục về phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus Corona 

(nCoV) và dịch bệnh mùa đông 

xuân năm 2020 

Chỉ thị số 05/CT-TTg 

ngày 28/01/2020 

  
509/BGDĐT-

GDTrH 
22/02/2020 

Bộ 

GDĐT 

Điều chỉnh khung kế hoạch thời 

gian năm học 2019-2020 
 

  586/BGDĐT- 27/02/2020 Bộ Cho học sinh đi học trở lại sau thời Công văn số 
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GDTrH GDĐT gian nghỉ học 

để phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 

509/BGDĐT-GDTrH về 

việc điều chỉnh khung kế 

hoạch thời gian năm học 

2019-2020 

  
803/BGDĐT-

GDTrH 
13/3/2020 

Bộ 

GDĐT 

Điều chỉnh khung kế hoạch thời 

gian năm học 2019-2020 (lần 2)  

(Kết thúc năm học trước 15/7) 

 

       

III UBND TỈNH  

 

Nghỉ Tết từ ngày 20 

tháng 01 năm 

2020 đến hết ngày 29 

tháng 01 năm 2020  

Công văn số 

49/VP-

KGVX  

07/01/2020  

Điều chỉnh thời gian nghỉ Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với 

các cơ sở giáo dục 

 

Học sinh 

nghỉ học 

tập trung 

từ 03/2 

đến 25/4. 

 

(12 tuần, 

3 tháng)  

 

Nghỉ học từ ngày 

03/2/2020 đến ngày 

09/2/2002, (1 tuần) 

   

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum tại hội nghị ngày 

03/02/2020 

 

Nghỉ học từ ngày 

10/2/2020 đến ngày 

16/2/2020, (1 tuần). 

Công văn số 

339/UBND-

KGVX,  

07/02/2020  

Cho phép cơ sở giáo dục va đào tạo 

không tổ chức day học tập trung để 

phòng, chống dich bệnh cuả vi rut 

Corona gây ra 

 

Nghỉ học đến hết 

tháng 2/2020, 

 (2 tuần). 

405/UBND-

KGVX 
15/02/2020 

UBND 

tỉnh  

Tiếp tục tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

Thông báo số 22/TB-

VPCP ngày 30 tháng 01 

năm 2021 

Từ ngày 02/3/2020 

đến ngày 08/3/2020, 

(1 tuần) 

Công văn số 

557/UBND-

KGVX 

28/02/2020 
UBND 

tỉnh  

Cho học sinh THPT học trở lại. 

Riêng MN, TH, THCS nghỉ học tập 

trung tại các trường học để phòng, 

chống dịch bệnh Covid -19 

 

Từ ngày 09/3/2020 

đến ngày 15/3/2020, 

(1 tuần) 

Công văn số 

665/UBND-

KGVX 

08/3/2020 
UBND 

tỉnh  

Cho học sinh THPT, MN, TH, 

THCS nghỉ học tập trung tại các 

trường học để phòng, chống dịch 

bệnh Covid -19 

 

Từ ngày 16/3/2020 

đến khi có thông báo 

mới, là ngày 

767/UBND-

KGVX 
13/3/2020 

UBND 

tỉnh  

Cho trẻ em mầm non, học 

sinh, sinh viên, học viên tiếp 

tục nghỉ học tập trung tại các 

Văn bản số 586/BGDĐT-

GDTrH ngày 27 tháng 02 

năm 2020 
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25/4/2020 (6 tuần) trường học để phòng, chống dịch 

bệnh Covid -19 

Đến ngày 25/4/2020 

học sinh đi học lại 

(Đi học lại: Trung học 

cơ sở học từ ngày 

27/4/2020; học sinh 

MN và TH học từ 

ngày 04/5/2020 

1413/UBND-

KGVX 
25/4/2020 

UBND 

tỉnh  

Cho học sinh, sinh viên, học viên 

tiếp học tập trung trở lại tại các 

trường sau thời gian tạm nghỉ 

phòng, chống dịch bệnh Covid -19 

Văn bản số 586/BGDĐT-

GDTrH ngày 27 tháng 02 

năm 2020 

 

Điều chỉnh khung thời 

gian kết thúc năm học 

trước 15/7/2020) 

267/QĐ-

SGDĐT 
21/5/2020 

Sở 

GDĐT 

Quyết định điều chỉnh, bổ sung 

khung kế hoạch thời gian năm học 

2019-2020 

(kết thúc năm học trước 15/7/2020) 

Công văn số 

803/BGDĐT-GDTrH 

ngày 13 tháng 3 năm 

2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

IV SỞ GDĐT  

  
92/SGDĐT-

CTTT 
31/01/2020 

Sở 

GDĐT 

Phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra 

Công văn số 

260/BGDĐT-GDTC ngày 

31/01/2020; 

Công văn số 264/UBND-

KGVX ngày 24/01/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum 

 

Nghỉ học từ ngày 

03/2/2020 đến ngày 

09/2/2002, (1 tuần) 

07/TB-

SGDĐT 
03/02/2020 

Sở 

GDĐT 

Về việc cho học sinh, sinh viên 

nghỉ học để phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virut Corona gây ra 

trên địa bàn tỉnh 

Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 

31/01/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ; kết luận 

của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum tại hội 

nghị ngày 03/02/2020 

  
105/SGDĐT-

CTTT 
04/02/2020 

Sở 

GDĐT 

Hướng dẫn việc cho học sinh, sinh 

viên nghỉ học để phòng, chống dịch 

bệnh nCoV 

Công văn số 

269/BGDĐT-GDTC ngày 

03/02/2020 

  11/KH- 07/02/2020 Sở Phòng, chống dịch bệnh viêm Kế hoạch số 51/KH-
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SGDĐT GDĐT đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virus Corona (nCoV) và dịch 

bệnh mùa đông xuân năm 2020 

BGDĐT ngày 31/01/2020 

của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

Nghỉ học từ ngày 

10/2/2020 đến ngày 

16/2/2020, (1 tuần). 

121/SGDĐT-

GDTrH 
08/02/2020 

Sở 

GDĐT 

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục hỗ 

trợ học sinh học tập theo Công văn 

số 339/UBND-KGVX 

Công văn số 339/UBND-

KGVX, ngày 07/02/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum 

 

Nghỉ học đến hết 

tháng 2/2020, 

 (2 tuần). 

174/SGDĐT-

GDTrH 
17/02/2020 

Sở 

GDĐT 

Hướng dẫn học sinh ôn tập, học tập 

tại nhà trong thời gian nghỉ học để 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Công văn số 405/UBND-

KGVX, ngày 15/02/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum 

 

Nghỉ học từ ngày 

02/3/2020 đến ngày 

08/3/2020, (1 tuần). 

Công văn số 

557/UBND-

KGVX 

28/02/2020 

UBND 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Cho học sinh THPT học trở lại. 

Riêng MN, TH, THCS nghỉ học tập 

trung tại các trường học để phòng, 

chống dịch bệnh Covid -19 

 

7  
360/SGDĐT-

GDTrH 
24/3/2020 

Sở 

GDĐT 

Đẩy mạnh dạy học qua internet, 

truyền hình và các hình thức khác 

trong thời gian học sinh nghỉ học 

để phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 

Công văn số 

793/BGDĐT-GDTrH 

ngày 13 tháng 03 năm 

2020 

8  
21/TB-

SGDĐT 
27/3/2020 

Sở 

GDĐT 

Về việc cho phép học sinh tiếp tục 

nghỉ học tập trung để phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 

Công điện số 03/CĐ-

CTUBND ngày 25/3/2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

9  
449/SGDĐT-

GDTrH 
15/4/2020 

Sở 

GDĐT 

Tổ chức thực hiện chương trình 

học học kì II năm học 2019-2020 

đối với cấp Trung học thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên 

Công văn số 

1061/BGDĐT-GDTrH 

ngày 25 tháng 03 năm 

2020 

10  
496/SGDĐT-

VP 
25/4/2020 

Sở 

GDĐT 

Hướng dẫn tổ chức dạy học trở lại 

tại các trường học sau thời gian tạm 

nghỉ để phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 

(HS Trung học cơ sở học từ ngày 

Công văn số 

1413/UBND-KGVX, 

ngày 25/04/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum 
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27/4/2020; học sinh MN và TH học 

từ ngày 04/5/2020) 

11  
507/SGDĐT-

VP 
28/4/2020 

Sở 

GDĐT 

Điều chỉnh thời gian học tuần đầu 

sau khi đi học trở lại từ ngày 27/4 

Công văn số 

496/SGDĐT-VP, ngày 

25/04/2020 

12 Quyết định 
267/QĐ-

SGDĐT 
21/5/2020 

Sở 

GDĐT 

Quyết định điều chỉnh, bổ sung 

khung kế hoạch thời gian năm học 

2019-2020 

(kết thúc năm học trước 15/7/2020) 

Công văn số 

803/BGDĐT-GDTrH 

ngày 13 tháng 3 năm 

2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

V. CÁC SỞ NGÀNH LIÊN QUAN 

1  

292/HDLN/G

D&ĐT-

PH&TH 

15/3/2020 

Sở 

GDĐT 

và Đài 

Phát 

thanh – 

Truyền 

hình 

Hướng dẫn liên ngành về việc dạy 

học trên truyền hình trong thời gian 

nghỉ học để phòng, chống Covid-19 
Công văn số 

793/BGDĐT-GDTrH 

ngày 13 tháng 03 năm 

2020 

 

                     

                               

    

                               

        


		2022-01-08T19:46:16+0700


		2022-01-08T19:46:14+0700




