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Số: 468/UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 05 tháng 5 năm 2020

V/v điều chỉnh phương án tuyển
sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 1077/TTr-SGDĐT
ngày 22 tháng 4 năm 2020 về việc phê duyệt điều chỉnh phương án tuyển sinh
vào lớp 10 năm học 2020-2021; về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý
kiến như sau:
1. Thống nhất Phương án 2: Thi tuyển kết hợp xét tuyển, cụ thể:
- Thi tuyển: Chỉ tổ chức thi tuyển đối với 03 trường chuyên biệt (Trường

Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, Trường Trung học phổ thông
chuyên Thủ Khoa Nghĩa và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ
thông An Giang).
- Xét tuyển: Đối với tất cả các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trung học phổ thông còn lại.
2. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể để các đơn vị trường
học, địa phương triển khai thực hiện Công văn này và tổ chức tuyên truyền,
thông báo đến phụ huynh học sinh các vấn đề liên quan đến việc tuyển sinh vào
lớp 10 năm học 2020-2021.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và các
đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
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- Lưu: VT.
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