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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

V/v góp ý Đề án sắp xếp hệ thống
trường THPT trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã
Thực hiện Công văn số 2197/UBND-VX ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh
về một số nội dung liên quan đến đề án sắp xếp trường học trên địa bàn tỉnh, Sở
Giáo dục và Đào tạo dự thảo lại Đề án “Sắp xếp hệ thống trường trung học phổ
thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. Dự thảo
đề án dự kiến sắp xếp lại hệ thống trường THPT trên địa bàn tỉnh như sau:
- Trường THPT công lập có 35 trường, giảm so với hiện nay 02 trường
(đầu năm học 2020-2021 sáp nhâp Trường THPT Hồng Lam với Trường THPT
Hồng Lĩnh; đến năm học 2022-2023 giải thể Trường THPT Cù Huy Cận – ngừng
tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021);
- Trường THPT chuyên biệt công lập: Giữ nguyên 02 trường như hiện nay
(THPT Chuyên, THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh), sau năm 2021 nếu các
xã miền núi vùng khó khăn không cần đào tạo cán bộ nguồn, xem xét sáp nhập
Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh với Trường THPT Hương Khê.
Không thành lập mới trường THPT cho trẻ khuyết tật; trẻ khuyết tật học
hòa nhập tại các trường THPT công lập; khuyến khích các tổ chức, cá nhân mở
các cơ sở giáo dục ngoài công lập cho trẻ khuyết tật.
- Trường THPT ngoài công lập: Khuyến khích các tổ chức cá nhân mở
trường ngoài công lập, phấn đấu đến năm 2025 số trường THPT hoặc trường phổ
thông nhiều cấp học có học sinh THPT ngoài công lập tối thiểu: Thành phố Hà
Tĩnh 7 trường (kể cả Trường TH, THCS&THPT Đại học Hà Tĩnh), thị xã Kỳ Anh 2
trường, thị xã Hồng Lĩnh và các huyện còn lại 1 trường phổ thông tư thục có nhiều
cấp học.
Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã
xem xét cho ý kiến góp ý. Ý kiến góp ý xin được gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo
trước ngày 30/4/2020 để hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh phê duyệt./.
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