UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NỘI VỤ
Số 169

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/SNV-CCVC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 09 tháng 03năm 2021

V/v báo cáo thống kê theo quy định
của ngành Nội vụ

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh;
- Các Hội được giao chỉ tiêu biên chế;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của
Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức;
Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ
Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ;
Thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ
Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức;
Để có cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở
Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo các biểu mẫu (theo Danh mục
quy định của ngành Nội vụ):
- Đối với các biểu mẫu theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV gửi về Sở Nội
vụ chậm nhất trước ngày 30/3/2021.
- Đối với các biểu mẫu theo Thông tư số 11/2012/TT-BNV và Thông tư số
07/2019/TT-BNV gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trước ngày 20/4/2021.
Danh mục các biểu mẫu này được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ
(http:// sonoivu.haiduong.gov.vn).
Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện báo cáo theo đúng biểu
mẫu quy định tại các thông tư trên, không tự ý thêm bớt nội dung của biểu. Sau khi
tổng hợp xong báo cáo về Sở Nội vụ và gửi kèm bản mềm qua địa chỉ:
vtkien.snv@gmail.com; quocansnvhd@gmail.com.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, CCVC.
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