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MỜI HỌP 
 

Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe và cho ý 

kiến về việc thực hiện sắp xếp hệ thống trường học.    

Thành phần: Kính mời: 

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 

trực Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Võ Hồng Hải, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

- Đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; Văn 

phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Bảo 

hiểm xã hội tỉnh. 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy Vũ Quang. 

Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30, ngày 05 tháng 7 năm 2020. 

Địa điểm:  Phòng họp số 2 (tầng 3), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

Đề nghị:  

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các tài liệu liên 

quan đến việc thực hiện Thông báo kết luận số 1126-TB/TU của Thường trực 

Tỉnh ủy và Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân về sắp xếp 

hệ thống trường học và báo cáo rõ nội dung về vấn đề sáp nhập Trường THPT Cù 

Huy Cận huyện Vũ Quang; gửi tài liệu cho đại biểu trước ngày 04/7/2020. 

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị phục vụ cuộc họp. 

(Do điều kiện phải bố trí họp vào ngày nghỉ, mong các đại biểu thông cảm). 
 

 

 

 

Nơi nhận                    T/L BAN THƯỜNG VỤ 

- Như thành phần mời,                                                    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Sở Giáo dục và Đào tạo, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, (Đã ký) 
- Phòng Quản trị, phòng Tổng hợp VPTU (để bố trí), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.            

                                                                                        Nguyễn Trọng Thường      
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