
DÅNG BO THÀNH PHÓ HÀ NÙI 
QUAN UY LONG BIEN 

DÅNG CONG SÅN VIÆT NAM 

Long Bien, ngàyd4 tháng g nam 2022 * 

s6 592-QD/QU 

QUYET DINH 
Phê duyÇt quy ho¡ch chéc danh Hi�u truöng, Phó Hiçu truing 

các truong hge công lp thuÙe UBND Qun, giai �ogn 2026-2031 

- Can cú Quy dËnh sÑ 08-QD/TU, ngày 14/3/2022, Ké ho¡ch sÑ 68-KH/TU, 

ngày 23/3/2022 cua Ban Thuòng vu Thành úy vê công tác quy ho¡ch cán bÙ6 

- C�n c Quy �inh sÑ 357-QD/QU, ngày 17/12/2021 cça Qun üy vê "Quan 

y cán bo, phân câp quan lý cán bÙ và bô nhiÇnm, giói thiÇu cán bÙ úng ci", 

- C�n cu Kê ho¡ch sÑ 112-KH/QU, ngày 08/4/2022 cça Ban Thuong vy Qun 

uy ve "Rà so�t, bó sung quy hogch nhiÇm k hiÇn tai; xáy dung quy hoach cán bÙ 

nhiem k ké tiép �Ñi vÛi cáp iy, các chúc danh cán bô diÇn Ban Thuong vu Quan 

iy quan " 
- Xét �ê nghË cça Ban Tô chúc Qun ùy, 

BAN THUÒNG Vr QUÂN ÜY LONG BIÉN 
QUYET ÐINH 

Dieu 1. Phê duyÇt quy ho¡ch chúc danh HiÇu truöng, Phó HiÇu truöng các 

truong hoc công lp thuÙc UBND Quân, giai �o¡n 2026-2031 (có danh sách kèm theo). 

DiÁu 2. Câp uý chi bÙ nhà truong có trách nhiÇm công khai, dËnh ký rà soát, 
bo sung quy ho¡ch; phôi hop vÛi các don vi có liên quan thire hiÇn dào t¡o, bôi 

duong cán bÙ trong quy hogch theo quy dËnh. 

Dieu 3. Quyét dinh có hiÇu lrc kê tië ngày ký. 

V�n phòng, Ban Tô chie Quân uý; UBND Qun; �ång uý các phuòng; câp 

uy chi bÙ các truong hÍc công lp thuÙe UBND Qun; các co quan, don vj có liên 

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

Noi nhân: 
BTV Qun ùy, 

T/M BAN THUONG Vr 
BÍ THU 

. 
- Nhu Diêu 3, S - Luu VT. 

iONG BIEN/S4 

HANHròng Hoài Nam 
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