
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  221  /SNV-CCVC Lạng Sơn, ngày   02  tháng  3 năm 2020 

V/v báo cáo, thống kê chỉ số phát 

triển giới năm 2019 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện văn bản số 1008/BNV-TH ngày 27/02/2020 của Bộ Nội vụ về 

báo cáo, thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2019;  

Để có có sở tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo thống kê số liệu 

về giới theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh 

và UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị) thực hiện báo 

cáo, thống kê theo các biểu mẫu như sau: 

1. Biểu số 01: Tổng hợp số liệu Nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chính 

quyền địa phương năm 2019 

* Đối tượng thống kê 

- Cấp tỉnh: 

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

+ Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương 

- Cấp huyện: 

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện 

* Thời điểm thống kê: Tính đến ngày 31/12/2019 

2. Biểu số 02: Tổng hợp Nữ lãnh đạo chủ chốt thuộc UBND cấp huyện 

* Đối tượng thống kê: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện 

* Thời điểm thống kê: Tính đến ngày 31/12/2019 

3. Biểu số 03: Tổng hợp cơ quan, đơn vị có từ 30% lao động nữ trở lên có 

lãnh đạo chủ chốt là Nữ 

* Đối tượng thống kê 
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- Số biên chế công chức và hợp đồng lao động: Thống kê số cán bộ, công 

chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 

đã được thay đổi hình thức hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-

CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ có mặt tại thời điểm thống kê, báo cáo 

(31/12/2019). 

- Lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh: 

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

+ Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương 

- Lãnh đạo chủ chốt cấp huyện: 

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện 

* Thời điểm thống kê: Tính đến ngày 31/12/2019 

(Các biểu mẫu được gửi kèm trên hệ thống văn phòng điện tử iOffice và 

Website Sở Nội vụ). 

Số liệu báo cáo, thông kê kèm các biểu mẫu, các cơ quan, đơn vị gửi về Sở 

Nội vụ trước ngày 09/3/2020 và gửi 01 bản vào hòm thư điện tử 

sonoivutccc@gmail.com để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ Sở Nội vụ; 

- Phòng:  CCVC, VP sở; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Luân 
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