
DANG CONG SÁN VITÆT NAM DÅNG BO THÀNH PHÓ HÀ NÖI 
QUAN ÚY LONG BIËN 

Long Biên, ngày A4 tháng g n�m 2022 * 

Só 591-QD/QU 
QUYET DINH 

Phê duyÇt bô sung, dua ra khöi quy ho¡ch chúe danh 
Higu truong, Phó HiÇu truong các truong hÍc công lp thuÙe UBND Qun, 

giai doan 2020-2025 

-Cän cu Quy dËnh sô 08-QÐ/TU, ngày 14/3/2022, Kê ho¡ch sô 68-KH/TU, 
ngày 23/3/2022 cça Ban Thuong vu Thành úy vè công tác quy ho¡ch cán bÙ ; 

- C�n cé Quy dinh sô 357-QÐ/QU, ngày 17/12/2021 cça Qun úy vê "Qudan 
ý cán bo, phán cáp quán bý cán bÙ và bô nhiÇm, giÛi thiêu cán bÙ úng cif" 

- Cän cú Kê ho¡ch sÑ 112-KH/QU, ngày 08/4/2022 cça Ban Thuòng vu Qun 
uy ve "Rà soát, bô sung quy ho¡ch nhiÇm ky hiÇn tgai; xáy dung quy ho¡ch cán bÙ 
mhiem ky ké tiêp dói vói câp iy, các chiúc danh cán bÙ diÇn Ban Thirong vu Lugm 
y quan ly": 

- Xét dè nghË oça Ban Tô chúc Quan üy, 

BAN THUÖNG Vr QUÂN ÜY LONG BIÊN 
QUYET DINH 

Diêu 1. Phê duyÇt bô sung, dra ra khôi quy ho¡ch chúc danh HiÇu truong, 
Phó Hieu truóng các truong hoe công lâp thuÙe UBND Qun, giai d�o¡n 2020-2025 

(có danh sách kèm theo). 

Diêu 2. Câp uý chi bÙ nhà truÝng có trách nhiÇm công khai, dinh ky rà soát, 
bo sung quy hoach; phôi hop vÛi các �on vË có liên quan thuc hiÇn �ào t¡o, bôi 
duong cán bÙ trong quy ho¡ch theo quy �Ënh. 

Dieu 3. Quyét dinh có hiÇu luc ke tit ngày ký. 
V�n phông, Ban Tô chúc Quan uy; UBND Qun; �ång uý các phuong; câp 

uý chi bÙ các truòng hÍc công lp thuÙc UBND Qun; các co quan, don vi có liên 

quan và các �ông chí có tên t¡i �iêu 1 thi hành quyêt dËnh này./. 

Noi nhan: TM BAN THUÖNG vr 
BI THU BTV Quan úy, 

- Nhu �ieu 3, 
SAN V 

- Liru VT. 
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