
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NỘI VỤ 

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

 
Số:   215   /SNV-CCVC  Lạng Sơn, ngày  26   tháng 3 năm 2014 

 

V/v báo cáo danh sách công chức 
trong đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2014 và  số lượng, danh sách 
công chức tăng, giảm hàng năm 

 

Kính gửi: 
                - Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc   

        Ủy ban nhân dân tỉnh; 

      - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
                - Các Hội: Chữ thập đỏ, Văn học nghệ thuật, Liên  

        minh Hợp tác xã, Nhà báo và Hội Đông y. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 

579/VP-NC ngày 24/3/2014 về việc xác định công chức trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại văn bản số 789/BNV-CCVC ngày 

11/3/2014 về việc xác định công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông 

tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của 

nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của chính phủ quy định những 

người là công chức; Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo số lượng, danh sách công chức cụ thể như sau: 

1. Danh sách những người được xác định là công chức trong đơn vị sự 

nghiệp công lập năm 2014 (Biểu mẫu số 01) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 

05/5/2014. 

2. Số lượng, danh sách công chức tăng, giảm theo quy định tại Thông tư 

số 08/2011/TT-BNV (Biểu mẫu số 02, 03) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/6 

hàng năm. 

Đối tượng thống kê: Công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-

CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức. 

Văn bản và các biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên Website Sở Nội vụ 

tại địa chỉ http://www.langson.gov.vn/nv . 

Lưu ý: Biểu tổng hợp, danh sách soạn thảo bằng phần mềm Microsoft 

Excel và gửi bản mềm vào địa chỉ email: Sonoivutccc@gmail.com. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- LĐ sở NV; 
- Phòng NV các huyện, thành phố; 
- Phòng: CCVC; 
- Website; 
- Lưu: VT.  

 

Hứa Hải Quỳnh 
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