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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 2221 /SGDĐT- GDTrH-GDTX 

V/v tuyển sinh hệ giáo dục thường 

xuyên cấp THPT năm học 2020-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

      An Giang, ngày   27  tháng   8   năm  2020 

  

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có học viên hệ GDTX; 

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông.   
          

  Căn cứ nhu cầu học tập của xã hội và tình hình thực tế ở các địa phương; 

nhằm chuẩn bị tốt cho năm học 2020-2021 đối với hệ Giáo dục thường xuyên 

(GDTX) cấp trung học phổ thông (THPT). Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng 

dẫn về việc tuyển sinh hệ GDTX cấp THPT năm học 2020- 2021, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh   

a) Lớp 10: Người học đã tốt nghiệp THCS (cả 02 hệ giáo dục phổ thông và 

GDTX); có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.  

b) Lớp 11: Người học đã hoàn thành chương trình lớp 10 (THPT hoặc 

GDTX), có đủ hồ sơ hợp lệ. 

c) Lớp 12: Người học đã hoàn thành chương trình lớp 11 (THPT hoặc 

GDTX), có đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển  

3. Địa bàn tuyển sinh 

Trung tâm GDTX, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN)-GDTX và các 

trường trung cấp có dạy hệ GDTX (gọi chung là trung tâm) được tuyển sinh học 

viên trên địa bàn toàn tỉnh. 

4. Hồ sơ xét tuyển 

- Đơn xin vào học (mẫu do trung tâm phát hành). Đối với cán bộ đăng ký đi 

học do cơ quan quản lý xác nhận; đối với người lao động do chính quyền địa 

phương xác nhận;  

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;  

- Bằng tốt nghiệp THCS hệ GD phổ thông hoặc GDTX; giấy chứng nhận tốt 

nghiệp THCS tạm thời (đối với học viên lớp 10 tốt nghiệp THCS năm học 2019-

2020);  

- 02 ảnh 3 x 4 (kiểu chụp CMND);  

- Giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền từ cấp 

huyện, thị (hoặc cấp tương đương) trở lên cấp (nếu có);  

- Học bạ bản chính (hợp lệ). 
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* Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan nhà nước, các tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng 

vũ trang  nếu đăng ký học theo hình thức tập trung thì phải có thêm Quyết định cử 

đi học của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.  

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ nay đến hết ngày 15/9/2020. Hoàn thành việc 

xét tuyển trước ngày 20/9/2020. 

6. Nơi nhận hồ sơ xét tuyển  

Trung tâm GDTX An Giang, trung tâm GDNN- GDTX và trường trung cấp 

có dạy hệ GDTX. 

7. Một số nội dung lưu ý   

- Sau khi hoàn thành việc xét tuyển, danh sách học viên trúng tuyển (theo 

mẫu đính kèm) được gửi về Sở (Phòng GDCN-KTKĐCLGD) trình Giám đốc Sở 

phê duyệt theo quy định.  

- Đối với học viên tuyển sinh theo chương trình GDTX cấp THPT có nguyện 

vọng học trung cấp nghề (TCN) hoặc ngược lại, việc tổ chức dạy học thực hiện 

theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 2857/BGDĐT-GDTX ngày 

31/7/2020 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học Chương trình GDTX cấp THPT kết 

hợp với dạy nghề tại các cơ sở GDTX.  

- Các trường THPT căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để 

có phương án phối hợp với các trung tâm trên địa bàn huyện, thị, thành phố trong 

việc tổ chức giảng dạy cho học viên hệ GDTX cấp THPT theo hình thức hòa nhập 

tại trường THPT như hàng năm.  

Trên đây là hướng dẫn về việc tuyển sinh hệ GDTX cấp THPT năm học 

2020-2021. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nội dung 

hướng dẫn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Sở LĐTB-XH (phối hợp);  

- UBND các huyện, thị, TP;  

- Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang; 

- Ban Giám đốc Sở GDĐT;       

- Các phòng thuộc Sở;  

- Trang Web Sở GDĐT;  

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Thanh Tú 
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(Mẫu)  

 

ĐƠN VỊ : …….. DANH SÁCH HỌC VIÊN TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  NĂM HỌC 2020-2021 

(Kèm theo Công văn số 2221/SGDĐT-GDTrH- GDTX ngày  27/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo) 

  

TT Họ và tên học viên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Dân tộc Nữ Nơi sinh 

Học sinh 

phổ thông   
Cán bộ 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Danh sách này gồm có . . .học sinh trúng tuyển, trong đó: dân tộc: . .; nữ: . . . 

    .............., ngày .... tháng.... năm 2020 

 Người lập biểu   Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh 

 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        

   An Giang, ngày … tháng … năm 2020 

  GIÁM ĐỐC                                                              
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