
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NỘI VỤ 

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

Số:  529  /SNV-CCVC Lạng Sơn, ngày  06  tháng 6  năm  2018 

V/v báo cáo số lượng, danh sách 
công chức tăng, giảm năm 2018 

 

            Kính gửi:  
                            - Các Sở, ban, ngành, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
                            - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
                            - Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới. 

 

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê số lượng, danh sách công chức tăng, 
giảm hàng năm quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của 
Bộ Nội vụ; ngày 26/3/2014, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 215/SNV-CCVC 
đề nghị các cơ quan, đơn vị 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. 

Để có cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ về số 
lượng, danh sách công chức tăng, giảm năm 2017 - 2018 đảm bảo tiến độ, thời 
gian theo quy định, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố khẩn trương tổng hợp số lượng và danh sách công 
chức tăng, giảm theo các biểu mẫu kèm theo văn bản số 215/SNV-CCVC. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 
15/6/2018 để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ theo 
quy định. Văn bản số 215/SNV-CCVC và các biểu mẫu được đăng tải trên 
website của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/nv và gửi kèm 
trên hệ thống eOffice. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- LĐ Sở NV; 
- Phòng: CCVC, TCBC&TCPCP, 
 Văn phòng Sở;  
- Website SNV; 
- Lưu: VT. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Thị Hiền 
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