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V/v đề nghị UBND tỉnh cho phép  

Thành lập Trường Trung cấp tư thục Lê 

Hồng Phong 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đức Thọ, ngày 16 tháng 6 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

 
 

Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ nhận được Công văn  Số: 3743/UBND-VX1 

ngày 11 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cho ý kiến thành lập 

Trường Trung cấp tư thục Lê Hồng Phong. Qua quá trình khảo sát, xem xét, Ủy ban 

nhân dân huyện Đức Thọ có ý kiến như sau: 

- Trường THPT Lê Hồng Phong tiền thân là trường THPT Dân lập Đức Thọ 

được thành lập theo Quyết định số 981/QĐ/VH-XH ngày 07 tháng 8 năm 1997 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2010 sau khi được Công ty CP Việt Thành Năng đầu tư 

trường chuyển đổi từ trường THPT Dân lập Đức Thọ sang trường THPT Lê Hồng 

Phong theo Quyết định số 696 ngày 16 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

hoạt động theo hình thức trường tư thục. Qua quá trình hoạt động, đến nay trường gặp 

rất nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là không có học sinh để dạy học, vì các em 

có xu hướng đi học nghề sau khi được phân luồng nên dẫn đến nguồn thu nhập của 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường rất khó khăn (vì mọi hoạt động tự thu, tự 

chi). 

- Hiện tại, về phía nhà trường cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng đầy đủ cho việc 

dạy học với trên 500 học sinh cũng như đội ngũ giáo viên có đủ cả về số lượng và 

chất lượng. Sau khi được chuyển đổi giáo viên của nhà trường sẽ được đi đào tạo lại 

văn bằng 2 về dạy nghề, sau đó về tham gia giảng dạy tại trường để đảm bảo quyền 

lợi cho giáo viên. Với học sinh đang học THPT cần tư vấn hướng các em chuyển sang 

hệ bổ túc THPT vừa đảm bảo cho các em cả học tập văn hóa và học nghề. 

- Nhu cầu học nghề, đào tạo nghề của các em trên địa bàn huyện Đức Thọ cũng 

như các huyện lân cận: Vũ Quang, Hương Sơn, thị xã Hồng Lĩnh, Nam Đàn (Nghệ 

An)… ngày càng nhiều, bên cạnh đó các nhà máy đã và đang xây dựng trên địa bàn 

huyện Đức Thọ ngày càng gia tăng, nhu cầu học nghề là tất yếu. 

Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ nhất trí việc thành lập Trường Trung cấp Tư 

thục Lê Hồng Phong trên địa bàn huyện Đức Thọ. 

Vậy UBND huyện kính trình UBND tỉnh xem xét và quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
- Công ty Cổ phần Việt Thành Năng; 

- Phòng LĐ - TBXH; 

- Văn phòng CU – CQ; 

- Lưu: VT. 
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