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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 

Trường THPT chuyên Long An năm học 2020 - 2021
_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung 
học phổ thông chuyên; Thông tư số số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ 
chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo 
Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm 
b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 
2017-2018; 

 Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh 
về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1352/TTr-SGDĐT 
ngày 29/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên 

Long An năm học 2020 - 2021, do Sở Giáo dục và Đào tạo lập (Kế hoạch số 
1342/KH-SGDĐT ngày 28/4/2020, đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện cụ thể và phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng 
Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng 
Trường THPT chuyên Long An và thủ trưởng đơn vị liên quan thi hành Quyết 
định này.
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Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 469/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt 
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Long An năm học 2020 - 
2021./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT. UBND tỉnh (vx);
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP (Phan);
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, lvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa
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