
 

1 

      UBND TỈNH NGHỆ AN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

    Số:        /QĐ-SGD&ĐT                 Nghệ An, ngày       tháng 8 năm 2022 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 

   

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN 

 

Căn cứ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND.NV ngày 03 tháng 3 năm 2017 của 

UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; 

 Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 

202 – 2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;  

 Căn cứ Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2022 của UBND 

tỉnh Nghệ An về khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 về việc ban hành 

khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

 Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kế hoạch thời gian của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo 

dục thường xuyên tỉnh Nghệ An năm học 2022 – 2023 thực hiện theo quy định tại 

Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; Quyết định số 2358/QĐ-UBNDngày 11 tháng 8 năm 2022 của 

UBND tỉnh Nghệ An; đồng thời bổ sung thêm các nội dung sau đây: 

 1. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh trường mầm 

non, học sinh tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ lạnh dưới 100C, cho học sinh trung học 

cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ lạnh dưới 70C.  

 2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục quyết định cho học sinh nghỉ học khi có thiên 

tai; trong trường hợp thiên tai xảy ra khi học sinh đang hoạt động tại cơ sở giáo dục, 

Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo 

an toàn tuyệt đối cho học sinh. 

 3. Ngay sau khi quyết định cho học sinh nghỉ học, người ra quyết định phải báo 

cáo ngay về Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo nội dung quyết định 
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của mình; bố trí thời gian học bù phù hợp, đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm 

học, tuyệt đối không được cắt xén chương trình, số tuần thực học của học sinh. 

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

 Chánh Văn phòng, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

 
                 GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2 (th/h); 

- VP Bộ GDĐT (để báo cáo); 

- VP HĐND và UBND tỉnh (báo cáo);            

- UBND các huyện, thành, thị (p/h);           

- Lưu: VT, TH. 2022.                       
                                  Thái Văn Thành 
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