UY BAN NHAN DAN
THANH PHO THAI B!NH

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip — Tr do — Hinh phuc

S6: 1',5c9UBND-NV

TP. Thai BInh, ngày I tháng 11 näm 2018

V/v thrc hin quy trInh giOi thiu
nhân sr trng cx bô nhim 1nh do,
quãn 1' các truing hçc

KInh g1ri:
- Phông Ni v thành ph;
- Phông Gião dic và Dào tao thành ph&
Thirc hin Quy djnh s6 01-QDi/TU ngày 22/10/20 18 cüa Ban Thixông vii Thành
üy v phân cAp quãn 1 can b và b nhiêm, giâi thiu can b üng cir; Quyêt djnh so
429-QD/TU ngày 22/10/2018 cüa Ban Thu&ng vij Thành üy ye vic ban hãnh Quy
djnh tiêu chuAn cãc chi.rc danh can b din Ban Th'iing vi Thành üy quàn 1; Thông
báo s 523-TBiTU ngày 29/10/2018 cüa Ban Thii&ng vi.i Thành üy ye vic kin toàn
can b quãn 1 khôi trung h9c, Uy ban nhân dan thành phô yêu câu:
1. Phông Giáo diic và Dào tio thãnh phô
* Chi dao, h.ràng dn các truô'ng Tiêu h9c Vu Lc, trithng Tiu h9c K' Ba can
cr ngun nhân sr thrçic quy hoach tai ch chirc v1i Hiu trueing tnrng Tiêu h9c Vu
Lac va Phó Hiu tru&ng tnräng Tiu hçc K' Ba dé thi.rc hin quy trinh giâi thiu
nhán sir theo Mic 2.4 Khoãn 2 Diêu 17 Quy djnh so 01-QDi/TU ngày 22/10/2018
cüa Ban Thurng v Thànli üy.
Bt tn thi gian, phi hcp phông Ni vii, Ban T chirc Thành üy, Uy ban
Kiêm tra Thành üy giam sat quy trInh giâi thiu nhân si.r rng cü các chixc danh
Hiu tru'àng tnrông Tiêu h9c Vu Lac, Phó Hiu truâng trung Tiêu h9c K' Ba;
tong hçp kt qua phôi hqp vâi phông Ni vii thâm djnh nhân sir báo cáo UBND
thành phO theo quy djnh.
* Di vo'i nhân six giâi thiu b nhim chirc v11 Phó Hiu truàng truàng
Mâm non V Lac là nguôn nhân sx ncii khác thI can c1r quy djnh tiêu chuân chüc
danh, tharn muu lxa ch9n nhân sir dü diêu kin, tiêu chun (gzi kern theo h sd
nhdn s ducic giói thiu); phôi hcip vó'i phàng Ni v11 thâm djnh báo cáo UBND
thành phO dê xem xét, quyêt djnh. Quy trInh giii thiu nhán sir thi.rc hin theo khon
2 Diêu 19 Quy dinh so 01-QDiITU ngày 22/1 0/20 18 cüa Ban Thu&ng vi Thành üy.
2. Phông Ni vi1 thành phô
Phi hop vii phông Giáo dic va Dào tao thAm djnh nhân sir, tng hçp kt
qua báo cáo tp the UBND thành phô; tham muu UBND thành phô van ban dê nghj
Ban Thicng vi Thành Uy theo quy djnh.
Nhn COng van, yêu c.0 các dcin yj trin khai thrc hin./.
Ncvi n/ian:
- Nhu kinh gw,
- Die Chu tich cac PCT UBND thanh phô,
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