
TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

UY BAN NHAN DAN 

THI xA C11'A LO 

S6: /UBND-NV 
V/v rà soát, b sung, xây drng 
quy hoch can b lãnh do, quãn 1' 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

Dôc 1p — Tir do — Hanh phuic 

Ca lô, ngày tháng 04 nám 2022 

KInh gri: 
- Các Phông, ban chuyên mon UBND thj xâ; 
- Các don vj sr nghip. 

Thrc hin Quy djnh so 920-QD/ThU ngày 18/3/2022 cüa Ban Thurng vi Thj 

üy v cong tác quy hoach can b; Hithng din s 20-HD/ThU ngày 18/3/2022, Cong 

van s 442- CV/ThU ngày 29/3/2022 cüa Ban Thung vi Thj üy v vic xây dçrng, 

rà soát, b sung quy hoach can b lành diio quãn 1, UBND th xã yêu cu Thu tru&ng 

các phông, ban chuyên mOn, don vj sir nghip trin khai thrc hin mt s ni dung 

sau: 

1. Barn sat huóng dan tai  các van ban cüa Ban Thung vi Thj üy (Quy djnh 

s' 290-QD/ThU, Hrnfing dn s 20-HD/ThU, Cong van so 442- CV/ThU, Cong van 

st 446- CV/ThU) và quy hoach  dâ ducic phê duyt theo Quyt djnh 149-QD/ThU 

ngày 31/3/2021 chi ctto, tt chüc rà soát, b sung quy hotch các chtrc danh lAnh dao, 

quân 1 nhim kST 2020-2025; xây dirng quy hoach  các chirc danh can b länh dao, 

quán 1 nhim k 2025-2030 tai  don vj theo diing nguyen tc, yêu cu, trInh tir, thu 

tiic quy dnh tai  các van ban nêu trên. 

2. Phông Giáo dc & Dào tao  chi  dao  các trung hQc to chuc thrc hin, tOng 

hop báo cáo. 

3. H so quy hoach d nghj các phông, ban, don vj sir nghip gi:ri v UBND 

th xã (qua phông Ni viii) truâc ngày 28/4/2022. Luu h so nhân sir quy hoach theo 

phçi 1iic 3 Quy dnh s 290-QD/ThU. 

UBND thj xã yêu cu Thu trithng các phông, ban, don vj khn tnrang chi dao 

thrc hin nghiêm tüc, dam báo cht luçing và ding han./. 2  

Noinhán: 
- Nhu trên; 

- Liru VT,  NV. ç  

Doãn Tiên Dung 
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