ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN PHỦ QUÓC

Số: ữ^iI/'ố/QĐ-ƯBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phức'

Phủ Quốc, ngày A(J. tháng

năm 2019

QƯYỂT ĐỊNH
về vỉệc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị
sự nghiệp gỉáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện,
giai đoạn 2021 - 2026

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUỐC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của
Ban Tổ chức Trung ương về công tác Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo
tinh tìiần Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số
24-KL/TW ngàý 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI); Hướng dẫn số 06-

HD/BTCTW ngày 24 thánệ 02 năm 2017 của Ban Tổ chức Trung ương sửa đổi,

bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại
Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 5-11-2012 của Ban Tổ chức Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 28/2017/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của
ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về phân cấp việc tuyển
dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân
dân tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của
ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân
dân tỉnh Kiên Giang;

Xét Tờ trình số 116/TTr-PGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo và Đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ ừình số
263/TTr-PNV ngày 10 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn
vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, giai đoạn

2021 - 2026 gồm các ông, bà có tên, giữ chức vụ sau:
(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo công khai danh sách
quy hoạch và định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo đúng Hướng dẫn
số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời có
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ trong danh sách quy hoạch đã được
phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan, các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo trực thuộc

Phòng Giáo dục và Đào tạo và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./,
Nơi nhận:

- Như đỉều 3;
- Phòng Nội vụ;
- LĐVP + đ/c Nhung;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, tvtuyen.

Phạm Văn Nghiệp

