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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 07 tháng 5 năm 2020

V/v điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào
lớp 10 THPT năm học 2020-2021

Kính gửi:
– Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị, TP;
– Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
– Hiệu trưởng Trường PT Thực hành sư phạm;
– Giám đốc TTGDNN-GDTX các huyện, thị, TP;
– Hiệu trưởng Trường Trung cấp.
Căn cứ Văn bản số 468/UBND-KGVX ngày 05/5/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học
2020-2021 phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid 19, Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) An Giang điều chỉnh Kế hoạch số 144/KH-SGDĐT ngày
23/10/2019 về việc tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập và Kế hoạch số
145/KH-SGDĐT ngày 23/10/2019 về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ
thông Dân tộc nội trú THPT An Giang năm học 2020-2021, cụ thể như sau:
A. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
I. Tuyển thẳng
1. Đối với trường THPT công lập: Thực hiện theo khoản 1 Điều 7 của
Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số
11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
2. Đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang: Thực hiện
theo khoản 3 Điều 20 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông
Dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày
15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
II. Thi tuyển
Thực hiện thi tuyển đối với 03 trường chuyên biệt của tỉnh:
- Hai trường THPT chuyên: Học sinh thi tuyển theo quy chế trường
chuyên. Học sinh phải qua hai vòng: sơ tuyển và thi tuyển. Những học sinh có
điểm đạt vòng sơ tuyển mới được dự thi tuyển.
- Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang: Học sinh không
thuộc diện tuyển thẳng vào trường phải thi tuyển. Học sinh đăng ký nguyện vọng
1 vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang thì dự thi tại trường.
III. Xét tuyển

1. Các trường THPT, trường THCS-THPT công lập còn lại tổ chức
xét tuyển: học sinh không thuộc diện tuyển thẳng vào trường THPT công lập
phải dự xét tuyển.
2. Trung tâm Đào đạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao: Xét
tuyển đối với học sinh tốt nghiệp THCS được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
duyệt trên cơ sở Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
quyết định triệu tập vào đầu mỗi năm học (trước tháng 9 hàng năm) tính từ thời
điểm trước thời gian tuyển sinh của năm học đó; học sinh đối tượng này có
nguyện vọng thì nộp đơn xét tuyển.
3. Học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 hệ công lập có thể đăng ký xét
tuyển vào lớp 10 tại các trường THPT, THCS-THPT ngoài công lập, trung tâm
giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), trung tâm
GDTX, trường Trung cấp có hệ GDTX.
IV. Thời gian tổ chức thi tuyển, xét tuyển
- Thi tuyển vào trường THPT chuyên và Trường Phổ thông Dân tộc nội
trú THPT An Giang dự kiến ngày 18,19/7/2020.
- Các trường THPT công lập; Trung tâm Đào đạo, Huấn luyện và Thi đấu
thể dục thể thao thực hiện các bước xét tuyển theo hướng dẫn của Sở GDĐT.
- Sau khi có kết quả trúng tuyển vào các trường THPT công lập, học sinh
không trúng tuyển đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài công lập, trung tâm
GDTX, trung tâm GDNN-GDTX, trường trung cấp có hệ GDTX.
B. ĐỀ THI - LỊCH THI
I. Đề thi
Sở GDĐT ra đề thi cho các môn thi, đề thi được in đến từng thí sinh. Nội
dung đề thi chủ yếu trong chương trình lớp 9 theo định hướng phát triển phẩm
chất và năng lực học sinh; phạm vi và mức độ ra đề bám theo đề thi tham khảo
của Sở.
1. Thi tuyển vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang
Học sinh làm 3 bài thi viết: Môn Ngữ văn, Toán (thời gian làm bài 120
phút) và tiếng Anh (thời gian làm bài 60 phút). Môn Ngữ văn và Toán hệ số 2,
môn tiếng Anh hệ số 1.
2. Thi tuyển vào trường THPT chuyên
Học sinh làm 4 bài thi viết: Gồm ba môn Ngữ văn, Toán (thời gian làm
bài 120 phút), tiếng Anh (thời gian làm bài 60 phút) và môn chuyên. Các môn
không chuyên hệ số 1, môn chuyên hệ số 2.
Môn chuyên có 9 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh
học, Lịch sử, Địa lý, Tin học. Đối với môn Hóa học và tiếng Anh, thời gian làm
bài 120 phút; đối với các môn chuyên khác, thời gian làm bài 150 phút; riêng
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môn chuyên Tin học làm bài thi lập trình trực tiếp trên máy vi tính, môn tiếng
Anh có thi phần nghe.
II. Lịch thi dự kiến
Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

Ghi chú

làm bài
18/7/2020
19/7/2020

Sáng

Ngữ văn

120 phút

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

Sáng

Toán

120 phút

Chiều

Môn chuyên

Theo từng môn

* Lưu ý: Các trường xét tuyển sẽ thực hiện các bước theo hướng dẫn của Sở.
C. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
1. Đối với 02 trường THPT chuyên: Ngoài nguyện vọng đăng ký thi tuyển
vào trường chuyên, mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển 2 nguyện vọng vào 2
trường THPT, nguyện vọng 1 (NV1) có thể đăng ký vào bất kỳ trường THPT
công lập nào trên toàn tỉnh, nguyện vọng 2 (NV2) phải đăng ký vào trường
THPT theo địa bàn tuyển sinh.
Trường THPT chuyên được xét tuyển trước, THPT chuyên Thoại Ngọc
Hầu và THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa tuyển đủ chỉ tiêu các lớp chuyên và không
chuyên; học sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên sẽ được xét lần
lượt theo các nguyện vọng 1, 2 vào trường THPT theo nguyện vọng đăng ký.
2. Đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang: Thí sinh
đăng ký NV1 vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang thì NV2
được đăng ký vào trường xét tuyển theo địa bàn; ngược lại nếu thí sinh đăng ký
NV1 vào trường xét tuyển thì NV2 không được đăng ký vào Trường Phổ thông
Dân tộc nội trú THPT An Giang.
3. Đối với các trường THPT công lập khác: Xét tuyển lần lượt cho NV1
(không phân biệt địa bàn) và NV2 (theo địa bàn tuyển sinh).
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Sở GDĐT
- Triển khai việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học
2020-2021 theo Công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành Hướng
dẫn tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh 10 năm học 2020-2021 đến trưởng
phòng GDĐT, hiệu trưởng các trường THPT, hiệu trưởng các trường THCS,
trường trung cấp, giám đốc trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX.
- Thống kê số lượng học sinh đăng ký bước 1 (sơ bộ) vào các trường so
với chỉ tiêu và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT trước khi cho
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học sinh đăng ký chính thức, để học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi và có sự lựa
chọn nguyện vọng vào các trường phù hợp.
- Thành lập Ban Tuyển sinh cấp tỉnh để hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra
công tác tuyển sinh của các trường, tổ chức tuyển sinh vào các trường THPT.
- Tổ chức tập huấn, hỗ trợ sử dụng phần mềm quản lý thi, đảm bảo xử lý
dữ liệu công tác tuyển sinh 10 chính xác, kịp thời.
- Dự trù kinh phí tổ chức tuyển sinh, công tác ra đề và sao in đề thi, chuẩn
bị biểu mẫu, ấn chỉ phục vụ kỳ thi.
2. Trách nhiệm của phòng GDĐT huyện, thị, thành phố
- Chỉ đạo và kiểm tra các trường THCS thực hiện kế hoạch đã điều chỉnh
về tuyển sinh vào lớp 10.
- Tập hợp số liệu đăng ký bước 1 (sơ bộ) và số liệu đăng ký thi tuyển
(chính thức) từ các trường THCS báo cáo về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục chuyên
nghiệp – Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục).
3. Trách nhiệm của hiệu trưởng trường THCS
- Tổ chức cho học sinh lớp 9 đăng ký nguyện vọng bước 1 (sơ bộ) trước
khi đăng ký chính thức, và báo cáo về phòng GDĐT.
- Tổ chức tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm khối 9, đặc biệt lưu ý các giáo
viên chủ nhiệm lớp 9 hướng dẫn cho học sinh và cha mẹ học sinh của lớp đăng ký
tuyển sinh vào trường THPT phù hợp với năng lực học tập và địa bàn tuyển sinh;
tuyệt đối không để xảy ra trường hợp ghi nguyện vọng sai với sự chọn lựa của
học sinh và phụ huynh, không đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển.
- Phổ biến, thông tin, tuyên truyền tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20202021 đến phụ huynh học sinh.
- Phát hành đơn đăng ký dự tuyển sinh, hướng dẫn học sinh ghi đơn chính
xác; nhận đơn dự tuyển của học sinh. Đặc biệt tư vấn học sinh đăng ký NV1,
NV2 hợp lý, tránh tình trạng bỏ trống không chọn NV2 hoặc chọn trường không
thuộc địa bàn hoặc chọn trường quá xa, khi trúng tuyển đi học khó khăn lại tiếp
tục xin chuyển trường.
- Lập và kiểm tra danh sách học sinh đăng ký dự tuyển, danh sách được
lập 03 bản: nộp về trường THPT (nơi học sinh đăng ký NV1) 01 bản danh sách
cùng hồ sơ và đơn dự tuyển của học sinh; nộp về phòng GDĐT 01 bản danh
sách; 01 bản danh sách lưu tại trường THCS.
- Sau khi có kết quả tuyển sinh:
+ Hiệu trưởng trường THCS phối hợp với trường THPT để nắm danh sách
trúng tuyển của trường mình, cử cán bộ, giáo viên bàn giao học sinh đến trường
THPT và hỗ trợ tốt công tác huy động học sinh trúng tuyển ra lớp.
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+ Đối với những học sinh không trúng tuyển vào trường THPT công lập
thì hiệu trưởng trường THCS hướng dẫn học sinh đăng ký xét tuyển vào các
trường THPT ngoài công lập, trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX,
trường trung cấp, hoặc đăng ký học chương trình GDTX tại các trường THPT
lân cận (có phối hợp với trung tâm GDNN-GDTX thực hiện).
4. Hiệu trưởng trường THPT
- Thành lập hội đồng tuyển sinh, công bố chỉ tiêu tuyển sinh theo quy
định của Sở GDĐT, tạo điều kiện thuận lợi để phụ huynh và học sinh tìm hiểu
về trường mình.
- Tiếp nhận danh sách, hồ sơ và đơn dự thi của học sinh do trường THCS
bàn giao, nhập dữ liệu, báo cáo về Sở GDĐT theo quy định.
- Sau khi có kết quả tuyển sinh, thông báo đến các trường THCS danh
sách học sinh trúng tuyển; phối hợp với trường THCS tiếp nhận học sinh lớp 10
năm học mới.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung Công văn
này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT;
- UBND tỉnh;
- Các Sở: VH-TT-DL; LĐ-TB-XH;
- TT Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng, Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, GDCN&KTKĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An
Giang
Trần Tuấn Khanh
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