
PHÒNG NỘI VỤ                         KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2015 

 

STT Kế hoạch công tác Người thực hiện 

1 
Tiếp tục củng cố lãnh đạo các phòng, ban, các xã-thị trấn. 

 
Lãnh đạo 

2 Công bố  chỉ số Cải cách hành chính  UBND các xã-thị trấn năm 2014. 
Lãnh đạo-Đ/c 

Quang 

3 Tiếp tục kiểm tra Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Đ/c Quang 

4 
Chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác kiểm tra CCHC của tỉnh tại huyện. 

 
Đ/c Quang 

5 

Tham mưu ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND 

huyện năm 2015. 

 

Lãnh đạo-Đ/c 

Quang 

6 Họp thẩm định bàn giao Trung tâm phát triển quỹ đất và VP ĐKQSĐ về Tỉnh uỷ Lãnh đạo -Quang 

7 

Tham mưu ban hành Quyết định tiếp nhận và phân công công tác giáo viên thuộc diện điều 

chỉnh của NQ 146 sau khi có văn bản thống nhất của UBND tỉnh. 

 

Lãnh đạo-Đ/c 

Quang 

8 

Triển khai kiểm tra công tác CCHC gắn với việc kiểm tra công tác Nội vụ; việc xây dựng và 

thực hiện quy chế làm việc theo quyết định 77 của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 theo kế 

hoạch. 

Lãnh đạo-Đ/c 

Quang 

9 
Làm việc với Trung tâm giám định Y khoa tỉnh đăng ký giám định nghỉ hưu theo Quyết định 

09 
Đ/c Thu-Dõng 

10 Ban hành Quyết định tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự và Trưởng Công An xã 
Lãnh đạo-Đ/c 

Dõng 

11 
Tổ chức kiểm tra tiêu chí 18 đối với các xã đạt Nông thôn mới năm 2015. 

 
Đ/c Dõng 

12 Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư-Lưu trữ năm 2015. 
Lãnh đạo- Đ/c 

Phương 

13 
Xây dựng Đề án tổng hợp và tinh giản biên chế theo Nghị định 108/CP. 

 
Lãnh đạo-Đ/c 

Quang 

14 Vận hành hoạt động trang Web của Phòng Đ/c Vũ 

 


