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UY BAN NHAN DAN
QUN HOANG MA!
S:

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hmnh phñc

/UBN1I-NV

Hoàng Mai, ngày/5 tháng 4 nám 2022

V/v v thirc hin cong tác rà soát,
ho sung quy hoach; xay dirng quy hoach
các chüc danh can b din Ban Ththng vii
Qun üy quãn 19

KInh giri:
- Các phông, don vj chuyên mon thuc Qun;
- Các don vj sir nghip cOng 1p thuc Qun.
Thi;rc hin Quy djnh s 982-QD/QU ngày 12/4/2022 cüa Qun ñy Hoàng
Mai ye cOng tác quy hoch can b; Kê hoch so 88-K}1/QU ngày 12/4/2022 cña
Ban Thumg vi Qun ñy Hoàng Mai ye th11c hin cong tác rà soát, hO sung quy
hoch nhim kST hin ti; xây dixng quy hoch nhim kS' kê tiêp dôi vi cap ñy,
các chrc danh can b din Ban Thumg v Qun ñy quãn 1.
UBND qun Hoàng Mai yêu cAu các don vj can ct'r Quy djnh s 982QD/QU ngày 12/4/2022 cüa Qun ñy Hoàng Mai ye cOng tác quy hoach can b;
Kê hoach so 88-KH/QU ngày 12/4/2022 cüa Ban Thung v Qun üy Hoàng
Mai dê rà soát, bô sung quy hoch nhim kST hin tai; xây dmg quy hoach nhim
kr ke tiêp dOi vói các chüc danh can b din Ban Ththng vi Qun üy quãn 1
tai don vj theo quy djnh, ci the:
- Các phông, don vj chuyên mOn; don vj sr nghip cOng 1p thuc Qu.n
(trr các don v sr nghip giáo diic cOng lip) thirc hin rà soát, bô sung quy
hoach nhim kS' 2021-2026 và xây drng quy hoach các chtrc danh din ban
Thung vi.i Qun iy quàn 1 nhim k 2026-2031. Tong hgp báo cáo kêt qua ye
UBND Qun (qua phông Ni vii) chm nhât 2 1/4/2022.
- Các don vj s1r nghip giáo ditc cOng 1p thuc Qun thrc hin rà soát, b
sung quy hoach chilic danh Hiu truàng, Phó Hiu trithng giai don 2020-2025,
xây drng quy hoach giai doan 2025-203 0, gàn vi ki dánh giá viên chirc quãn
1 các truông h9c nãm h9c 2021-2022. Tong hçTp báo cáo ket qua ye UBND
Qun (qua phông Ni vii) chm nhât 05/7/2022.
UBND qun Hoâng Mai yêu cu các don v khn truong trin khai thirc
hin, tong hçp báo cáo ket qua dam bão thè'i gian quy djnh dê kjp tong hçip báo
cáo Ban Thuô'ng \T Qu3n üy xem xét./.
No n/tan:
BAN NHAN DAN
T
- Nbu' trên;
- Lãnh dao UBND Quâii;
-Luu: VT,NV.
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