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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quy hoạch lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở
Giai đoạn 2016-2021 (rà soát, bổ sung năm 2020) và giai đoạn 2021-2026
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND-HC ngày 02 tháng 03 năm
2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Đồng Tháp;
Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Ban
Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ lãnh đạo,
quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở giai đoạn
2016-2021 (rà soát, bổ sung năm 2020) và giai đoạn 2021-2026 theo danh sách
đính kèm.
Điều 2. Các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch, thông báo đến các tổ chức và cá nhân có tên tại Điều 1 biết và
phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Sở thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng,
luân chuyển đối với các cá nhân có tên trong danh sách quy hoạch theo quy
định.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Trưởng Phòng chuyên
môn nghiệp vụ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và các cá nhân có tên tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TCCB, Tr, 10b.
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