
 

 

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:       /TB-VP Hải Dương, ngày       tháng    7   năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển đổi Trường 

 THPT Lê Quý Đôn thành Trường mầm non và Phổ thông Lê Quý Đôn; 

thành lập Trường THPT Cao Bá Quát, tỉnh Hải Dương  
____________ 

 

 Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về việc đề nghị cho phép  

chuyển đổi Trƣờng THPT Lê Quý Đôn, huyện Thanh Miện thành Trƣờng mầm 

non và Phổ thông Lê Quý Đôn và thành lập Trƣờng THPT Cao Bá Quát (Tờ 

trình số 841/TTr-SGDĐT ngày 19/6/2020 và Tờ trình số 938/TTr-SGDĐT ngày 

07/7/2020); trên cơ sở thống nhất ý kiến giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch 

UBND tại cuộc họp giao ban nội bộ ngày 20 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch UBND 

tỉnh kết luận nhƣ sau: 

 1. Về việc chuyển đổi Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Thanh Miện 

thành Trường mầm non và Phổ thông Lê Quý Đôn: 

 1.1. UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ 

trình số 841/TTr-SGDĐT ngày 19/6/2020 về việc đề nghị cho phép chuyển đổi 

Trƣờng THPT Lê Quý Đôn thành Trƣờng Mầm Non và Phổ thông Lê Quý Đôn;    

 1.2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hƣớng dẫn Chủ đầu tƣ Trƣờng THPT 

Lê Quý Đôn hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi trƣờng theo quy định.  

2. Về việc cho phép thành lập Trường THPT Cao Bá Quát, tỉnh Hải Dương 

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất chủ trƣơng cho phép thành lập Trƣờng 

THPT Cao Bá Quát, địa điểm: thuê cơ sở vật chất tại Trƣờng Đại học Thành 

Đông, phƣờng Tứ Minh, thành phố Hải Dƣơng do Sở Giáo dục và Đào tạo báo 

cáo tại Tờ trình số 938/TTr-SGDĐT ngày 07/7/2020. 

2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu 

tham dự cuộc họp và yêu cầu Chủ đầu tƣ hoàn thiện Đề án, làm rõ một số nội 

dung sau:  

 - Đối với Trƣờng ĐH Thành Đông: cần nghiên cứu, xem xét báo cáo việc 

giảm quy mô đào tạo bậc đại học để dành mặt bằng, cơ sở vật chất cho đào tạo 

bậc THPT. 

- Đối với Trƣờng THPT Cao Bá Quát:  

+ Bổ sung đánh giá cụ thể về nhu cầu của học sinh, số lƣợng học sinh tại 

khu vực thành phố Hải Dƣơng và các vùng lân cận, để từ đó xác định cụ thể quy 

mô đào tạo của Trƣờng cho phù hợp.  
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+ Nghiên cứu, xem xét việc đặt tên trƣờng cho phù hợp với các quy định 

của Nhà nƣớc. 

2.3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hƣớng dẫn Chủ đầu tƣ Trƣờng THPT 

Cao Bá Quát hoàn thiện các thủ tục thành lập Trƣờng theo quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết 

và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Giáo dục & Đào tạo; 

- Trƣờng THPT Lê Quý Đôn, huyện Thanh 

Miện; CĐT Trƣờng THPT Cao Bá Quát; 

- Trung tâm CNTT; 

- CVVP UBND tỉnh (Đ/c Hiển); 

- Lƣu: VT, TH-Ph (12b).              

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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