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

Số: 911/Qð-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh ñầu cấp năm học 2019-2020
của các ñơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và ðào tạo
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 115/2010/Nð-CP ngàỵ 24 tháng 12 năm 2010 của Chính
phủ quy ñịnh trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDðT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
trường trung học phổ thông chuyên;
Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BGDðT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở
và tuyển sinh trung học phổ thông;
Căn cứ Quyết ñịnh số 3600/Qð-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của
UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an
ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo tại Tờ trình số 584/TTrSGDðT ngày 23 tháng 3 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh ñầu cấp năm học 2019-2020 của các ñơn
vị trực thuộc Sở Giáo dục và ðào tạo, cụ thể như sau:
1. ðối với Trường THPT chuyên Lê Quý ðôn:
Chỉ tiêu tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2019-2020 là: 350 học sinh, cụ thể:
+ 03 lớp chuyên Toán: 90 học sinh (30 học sinh/lớp).
+ 03 lớp chuyên Anh: 90 học sinh (30 học sinh/lớp).
+ 02 lớp chuyên Hóa: 60 học sinh (30 học sinh/lớp).
+ 01 lớp chuyên Lý: 30 học sinh.

