
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NỘI VỤ

Số:           /SNV-XDCQ&CTTN
V/v thực hiện báo cáo số liệu thống kê 

theo biểu mẫu của Bộ Nội vụ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Hải Dương, ngày     tháng 01 năm 2021

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện Công văn số 4932/BNV-KHTC ngày 10 tháng 10 năm 2019 
của Bộ Nội vụ về việc cấp quyền truy cập và sử dụng phần mềm báo cáo thống 
kê của ngành Nội vụ;

Để có số liệu báo cáo thường niên, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố thống kê theo biểu mẫu của Bộ Nội vụ (theo biểu 
mẫu đính kèm, các biểu mẫu được đăng tải tại Website của Sở Nội vụ địa chỉ: 
http://sonoivu.haiduong.gov.vn). 

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/02/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ 
Nội vụ, đồng thời gửi file văn bản theo địa chỉ email: 
linhmaiphong@gmail.com  đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, XDCQ&CTTN

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

  Trịnh Ngọc Thành
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