
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Thuận Nam, ngày       tháng 8 năm 2020 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách quy hoạch dự nguồn 

 cán bộ quản lý các trường trực thuộc giai đoạn 2016 - 2021  

(bổ sung năm 2020), giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/HU ngày 12/10/2016 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng 

quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo; 

Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác rà soát, bổ sung quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Hướng dẫn số 01-HD/HU ngày 12/10/2016 

của Ban Thường vụ Huyện ủy; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

606/TTr-PGDĐT ngày 19/8/2020 và Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 

313/TTr-PNV ngày 25/8/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách quy hoạch dự nguồn cán bộ quản lý các 

trường trực thuộc giai đoạn 2016- 2021 (bổ sung năm 2020), giai đoạn 2021 - 

2026 và những năm tiếp theo (theo các danh sách trích ngang cán bộ quy hoạch 

dính kèm). 

Điều 2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với 

Phòng Nội vụ theo dõi, quản lý đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, 

viên chức theo quy định. Hàng năm rà soát, bổ sung quy hoạch những nhân tố 

mới, đưa ra khỏi những đồng chí không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn và tín 

nhiệm thấp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các văn bản 

trước đây của Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Thuận Nam về phê duyệt quy hoạch. 
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Chánh Văn phòng Cấp ủy và chính quyền huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 
Nơi nhận:    
- Như Điều 3; 

- TT. HU; TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức huyện ủy; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê  Huyền 
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