
UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:             /SGDĐT-KTQLCL
Về việc ban hành cấu trúc đề thi tuyển 
sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

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

Long An, ngày       tháng 5  năm 2020

    
                          Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường, trung tâm trực thuộc.

Thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ 
GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh 
trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ 
GD&ĐT về việc sửa đổi Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung 
học phổ thông; 

Thực hiện Hướng dẫn số 2938/HD-SGDĐT ngày 04/11/2019 của Sở 
GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục năm 
học 2019-2020; Công văn số 1321/SGDĐT-KTQLCL ngày 28/4/2020 của Sở 
GD&ĐT về việc thông báo các môn thi trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm 
học 2020-2021;

 Sở Giáo và Đào tạo thông báo cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 
học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập, gồm 3 môn: Toán, 
Ngữ Văn và Tiếng Anh (theo phụ lục 1 đính kèm).

2. Cấu trúc thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ chuyên, gồm 6 môn: Toán, Ngữ 
văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học (theo phụ lục 2 đính kèm).

Công văn này thay thế cho công văn số 3299/SGDĐT-KTQLCL ngày 
09/12/2019 của Sở GD&ĐT.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai 
và thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- GĐ, PGĐ Sở;
- Thanh tra Sở;
- Các phòng Sở;
- Lưu: VT, KT&QLCLGD.

                                                                        Nguyễn Thanh Tiệp
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