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“Sắp xếp hệ thống trường mầm 

non, tiểu học và trung học cơ 

sở huyện Nghi Xuân đến năm 

2025 và những năm tiếp theo” 

 

Nghi Xuân, ngày      tháng 01 năm 2020 

  

 Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, khóa XVII về Phát triển giáo dục mầm non và phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Văn bản số 

8721/UBND-KT2  ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc 

một số nội dung liên quan đến đề án sắp xếp các trường học trên địa bàn huyện, 

thành phố, thị xã; Công văn số 21/SGDĐT-KHTC ngày 06/01/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hoàn thiện Đề án sắp xếp các trường mầm non, 

phổ thông trên địa bàn theo Nghị Quyết số 96/2018/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ huyện ủy Nghi Xuân đã họp để xem xét điều chỉnh 

Đề án “Sắp xếp hệ thống trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học 

cơ sở trên địa bàn huyện Nghi Xuân đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, 

thống nhất trong giai đoạn 2021-2025 sáp nhập trường tiểu học Cương Gián 1 với 

trường tiểu học Cương Gián 2 và quy mô các trường học huyện Nghi Xuân đã ổn 

định, không thể sáp nhập thêm được nữa (Có Đề án kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Hà Tĩnh trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án “Sắp xếp hệ thống 

trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Nghi Xuân đến 

năm 2025 và những năm tiếp theo”.   

Rất mong Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh quan tâm giúp đỡ./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, GD ĐT. 
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