
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NỘI VỤ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SNV-CCVC Lạng Sơn, ngày       tháng  12  năm  2021 

V/v báo cáo, thống kê số liệu liên 

quan đến lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Sở Nội vụ  

 

                          Kính gửi:  

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

 Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các Hội: Chữ thập đỏ, Văn học nghệ thuật, Nhà báo,   

Đông y và Liên minh Hợp tác xã. 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổng hợp, xây 

dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ, ngành Trung ương theo lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, thống kê số liệu báo 

cáo cụ thể như sau: 

1. Báo cáo kết quả nâng bậc lương  

a) Nội dung báo cáo: Báo cáo tổng hợp kết quả, danh sách cán bộ, công 

chức, viên chức thực hiện chế độ nâng bậc lương hàng năm; đề nghị phân bổ bổ 

sung chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn (nếu có) và đăng ký chỉ tiêu nâng 

bậc lương trước thời hạn của năm sau liền kề (Phụ lục I đính kèm) 

b) Thời điểm thống kê số liệu: Tính đến ngày 31/12 của năm báo cáo. 

c) Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 26/12 của năm báo cáo. 

2. Báo cáo thống kê công tác dân tộc  

a) Nội dung báo cáo: Báo cáo số lượng cán bộ là người dân tộc thiểu số 

trong các cơ quan hành chính các cấp theo Hướng dẫn liên ngành số 

145/HDLN-BDT-CTK ngày 10/5/2017, cụ thể : 

- Cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện được xác định theo quy định tại Khoản 1, 

Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và viên chức năm 2019 

- Cán bộ cấp xã được xác định theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Luật Cán 

bộ, công chức năm 2008. 

b) Thời điểm thống kê số liệu: Tính đến ngày 31/12 của năm báo cáo. 

c) Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 31/12 của năm báo cáo. 
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(Phụ lục II đính kèm) 

3. Báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật  

a) Nội dung báo cáo: Tổng hợp, báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên 

chức bị xử lý kỷ luật hàng năm (Phụ lục III đính kèm) 

b) Thời điểm thống kê số liệu: Tính đến ngày 31/12 của năm báo cáo. 

c) Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 15/12 của năm báo cáo. 

4. Báo cáo số lượng, chất lượng, danh sách và tiền lương cán bộ, công 

chức, viên chức  

a) Nội dung báo cáo: Tổng hợp, báo cáo số lượng, chất lượng, danh sách và 

tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; số lượng, chất 

lượng, danh sách và tiền lương cán bộ, công chức cấp xã (Phụ lục IV đính kèm) 

b) Thời điểm thống kê số liệu: Tính đến ngày 31/12 của năm báo cáo. 

c) Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 31/12 của năm báo cáo. 

5. Báo cáo công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức 

a) Nội dung báo cáo: Báo cáo công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên 

chức (Theo đề cương báo cáo và Phụ lục V, VI đính kèm) 

b) Thời điểm thống kê số liệu: Tính đến ngày 31/12 của năm báo cáo. 

c) Thời hạn báo cáo: Trước ngày 31/01 của năm sau liền kề. 

6. Báo cáo số lượng công chức tăng, giảm  

a) Nội dung báo cáo: Tổng hợp, cập nhật số lượng công chức tăng, giảm 

của các cơ quan, đơn vị (Phụ lục VII đính kèm) 

b) Thời điểm thống kê số liệu: Tính đến ngày 30/6 của năm báo cáo. 

c) Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 31/5 của năm sau liền kề. 

7. Báo cáo thống kê tiền lương của cán bộ, công chức viên chức và 

người lao động 

a) Nội dung báo cáo : Tổng hợp quỹ tiền lương trong năm, các khoản phụ 

cấp, tiền lương tăng thêm, tiền lương bình quân trong năm (Phụ lục VIII đính 

kèm) 

b) Thời điểm báo cáo : Tính đến ngày 31/12 của năm báo cáo. 

c) Thời hạn báo cáo : Chậm nhất ngày 31/12 của năm sau liền kề. 

Văn bản và các biểu mẫu được đăng tải trên website của Sở Nội vụ tại địa 

chỉ http://sonv.langson.gov.vn/ (mục Công chức viên chức). 
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Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo và các biểu mẫu đính kèm về Sở 

Nội vụ đúng tiến độ, thời gian như trên để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo theo quy 

định (các cơ quan, đơn vị đồng thời gửi 01 bản báo cáo vào địa chỉ hòm thư điện 

tử sonoivutccc@gmail.com). 

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ Sở Nội vụ; 

- Phòng: CCVC, XDCQ&CTTN, VP; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Hoàng Thị Luân 
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