
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ NỘI VỤ 
_____________ 

 

Số:       /SNV-CCVC 

V/v rà soát cơ cấu, số lượng và đăng 

ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________ 

 

Lào Cai, ngày      tháng 8 năm 2019 

                          
Kính gửi:  

- Các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ 

hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Thực hiện văn bản số 4015/BNV-CCVC ngày 22/8/2019 của Bộ Nội vụ 

về việc báo cáo cơ cấu, số lượng và nhu cầu nâng ngạch công chức chuyên 

ngành hành chính năm 2019; 

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công 

chức chuyên ngành hành chính năm 2019, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị 

báo cáo thực trạng số lượng, cơ cấu ngạch công chức và nhu cầu bố trí công chức 

theo Đề án vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (theo mẫu 

gửi kèm công văn này). 

Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị sự 

nghiệp thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện, gửi báo cáo 

về Sở Nội vụ trước ngày 25/9/2019./. 

(Gửi kèm văn bản số 4015/BNV-CCVC ngày 22/8/2019 của Bộ Nội vụ) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Phòng Nội vụ các huyện, TP; 

- Cổng TTĐT Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 

 



BÁO CÁO THỰC TRẠNG SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH, 

NHU CẦU BỐ TRÍ CÔNG CHỨC THEO ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

(Kèm theo Văn bản số         /CCVC-SNV ngày   tháng 8 năm 2019 của Sở Nội vụ) 
________________________________________ 

 

Số 

TT 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Số lượng hiện có Nhu cầu bố trí theo vị trí việc làm 

Tổng 

số 

Chuyên 

viên cao 

cấp 

Chuyên 

viên 

chính 

Chuyên 

viên 
Cán sự 

Nhân 

viên 

Chuyên 

viên cao 

cấp 

Chuyên 

viên 

chính 

Chuyên 

viên 
Cán sự 

Nhân 

viên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I Khối Sở, ban ngành 

1 Sở A            

2 Sở B            

II Khối các huyện, thành phố 

1 Huyện A            

2 Huyện B            

III Khối đơn vị sự nghiệp (là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý…) 

1 Đơn vị A            

2 Đơn vị B            

 

   Người lập 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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