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Số:  41/TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Kỳ Châu, ngày 27 tháng 9 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị kiện toàn Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng 

 

  Kính gửi:  

    - Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh; 

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Anh. 

 

 Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm 

học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; 

 Căn cứ tình hình thực tế công tác cán bộ và chức năng, nhiệm vụ của cán 

bộ công chức, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Châu kính đề nghị Ủy ban nhân dân 

huyện Kỳ Anh; Phòng Giáo dục và đào tạo huyện xem xét, quyết định kiện toàn 

ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Kỳ Châu, gồm: 

1. Bà Bùi Thị Liễu, chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Giám đốc 

2. Nguyễn Đình Sơn, chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã - Phó giám đốc 

3. Ông Đào Quốc Lữ, chức vụ: Hiệu trưởng trường TH - Phó giám đốc 

Vậy Ủy ban nhân dân xã Kỳ Châu kính trình Ủy ban nhân dân huyện Kỳ 

Anh; Phòng Giáo dục và đào tạo huyện xem xét và Quyết định việc kiện toàn 

Ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã Kỳ Châu. 

Kính đề nghị sự quan tâm xem xét của quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TTĐU, HĐND; 

- Chủ tịch, PCT. UBND; 

- Lưu VT, VH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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