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Số: 729/SGDĐT-KTQLCL 
V/v  thông báo môn thi trong Kỳ thi  

tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2019-2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Long An, ngày 27 tháng 3  năm 2019 
 

        Kính gửi: 

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT; 

- Giám đốc trung tâm GDTX&KTTH. 

 

 Căn cứ 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;  

           Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 25/3/2019 của Sở GD&ĐT về việc xem xét 

chọn môn thi trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm 

học 2019-2020. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài, 

hệ số điểm bài thi trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập 

năm học 2019-2020, cụ thể như sau: 

- Môn thi: gồm 3 môn TOÁN, NGỮ VĂN, TIẾNG ANH. 

- Hình thức làm bài: Tự luận. 

- Thời gian làm bài: môn Toán: 120 phút ; môn Ngữ văn: 120 phút; môn 

Tiếng Anh: 60 phút. 

- Hệ số bài thi: môn Toán và Ngữ văn hệ số 2; môn Tiếng Anh hệ số 1. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo cho học 

sinh biết và có sự chuẩn bị thật tốt để tham dự kỳ thi./. 

Nơi nhận:        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- GĐ, các PGĐ; 

- Thanh tra Sở, các Phòng Sở; 

- Lưu: VT, KT&QLCLGD. 

 

 Huỳnh Thanh Phong 
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