UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 163 /TB-SGDĐT

An Giang, ngày

07 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO
Phƣơng án tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10
năm học 2019 - 2020
Căn cứ Công văn số 4152/VPUBND-KGVX ngày 16/8/2018 của Văn
phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án
tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2019 – 2020,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo phương án tuyển sinh
lớp 6 cấp trung học cơ sở (THCS) và lớp 10 cấp trung học phổ thông (THPT) hệ
công lập, tư thục và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
như sau:
A. NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH
Tuyển đủ chỉ tiêu học sinh theo tỷ lệ tuyển sinh đầu cấp được UBND tỉnh
phê duyệt hàng năm.
Thực hiện phân luồng đào tạo học sinh sau khi học hết chương trình
THCS theo Văn bản số 170/TB-VPUBND ngày 18/4/2018 của Văn phòng
UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn
Thanh Bình tại Hội nghị sơ kết Đề án số 01/ĐA-GDĐT ngày 20/4/2015 về công
tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS giai đoạn 2016 - 2020.
Đảm bảo công bằng giáo dục, mọi học sinh đều có quyền đăng ký dự
tuyển vào bất cứ trường nào trong tỉnh An Giang. Góp phần xây dựng mạng lưới
trường học cân đối, thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt chế độ miễn
giảm học phí, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh khó khăn được
đến trường.
Các trường chuyên biệt: Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, THPT
chuyên Thủ Khoa Nghĩa và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT An Giang;
Trường Năng khiếu Thể thao An Giang có kế hoạch tuyển sinh riêng.
B. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 căn cứ theo Quyết định của Sở GDĐT về việc
giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019-2020 cho các trường THPT,
THCS-THPT trên địa bàn tỉnh An Giang (sau khi được UBND tỉnh phê duyệt).
C. PHƢƠNG THỨC TUYỂN SINH
I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS
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Sở GDĐT phân cấp cho các phòng GDĐT tham mưu UBND huyện, thị,
thành phố phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 phù hợp
với tình hình cụ thể của từng địa phương.
II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT HỆ CÔNG LẬP
1. Số lƣợng tuyển sinh
- Tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020:
thực hiện theo Văn bản số 170/TB-VPUBND, cụ thể:
+ Tuyển sinh vào các trường THPT công lập và ngoài công lập (gọi chung
là trường THPT) 80% học sinh tốt nghiệp THCS.
+ Tuyển sinh vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề
nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), trường Trung cấp: 20% số
học sinh tốt nghiệp THCS.
2. Phƣơng thức tuyển sinh
a) Thi tuyển
- Tất cả các trường công lập thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học
2019-2020 bằng phương thức thi tuyển.
- Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và THPT chuyên Thủ Khoa
Nghĩa, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT An Giang tổ chức thi tuyển
cùng thời điểm với các trường công lập trên địa bàn.
- Môn thi:
Thi tuyển vào trường THPT công lập: Học sinh làm 3 bài thi viết (Môn
Ngữ văn và môn Toán có thời gian làm bài 120 phút, môn thứ ba có thời gian
làm bài 60 phút, sẽ được công bố trước khi kết thúc năm học ít nhất 30 ngày).
Môn Ngữ văn và Toán hệ số 2, môn thứ ba hệ số 1.
Thi tuyển vào trường THPT chuyên: Học sinh làm 4 bài thi viết: Gồm ba
môn giống như thi tuyển vào các trường THPT công lập 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
môn chuyên Tin học làm bài thi lập trình trực tiếp trên máy vi tính, môn tiếng
Anh có thi phần nghe.
- Thời gian thi tuyển: Dự kiến ngày 03 và 04/6/2019.
b) Xét tuyển
Trường Năng khiếu Thể thao An Giang tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình
thức xét tuyển theo Công văn số 1054/UBND-KGVX ngày 23/6/2017 của
UBND tỉnh An Giang, công tác xét tuyển được thực hiện trước kỳ thi tuyển sinh
vào lớp 10 của tỉnh.
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c) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020, Sở GDĐT sẽ tiếp tục
thực hiện việc thống kê số nguyện vọng đăng ký sơ bộ (bước 1) vào các trường
THPT và công bố trên Website của Sở GDĐT để học sinh, phụ huynh tham khảo
trước khi quyết định đăng ký nguyện vọng chính thức (bước 2) cho phù hợp.
III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT HỆ NGOÀI CÔNG LẬP, HỆ
GDTX
Các trường THPT ngoài công lập, Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX,
trường Trung cấp xét tuyển theo quy định.
Học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT, THCS&THPT
công lập có thể đăng ký xét tuyển vào lớp 10 tại các trường THPT,
THCS&THPT ngoài công lập, Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX,
trường Trung cấp huyện, thị, thành phố.
Sở GDĐT thông báo đến các phòng GDĐT, đơn vị trường học, Trung tâm
GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX, trường Trung cấp, Trường Năng khiếu
thể thao tỉnh An Giang phương án tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2019
- 2020.
Yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trường học, các Trung tâm, trường
Trung cấp triển khai đến toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh
học sinh nắm được phương án tuyển sinh này. Sở sẽ gửi kế hoạch tuyển sinh vào
lớp 10 năm học 2019-2020 đến các đơn vị sau khi được UBND tỉnh phê duyệt./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Phòng GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Trường PT Thực hành SP;
- Trường Năng khiếu TT;
- TT GDNN-GDTX; Trường TC;
- Lưu: VT, GDCN-KTKĐ.
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