
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

 

Số:       /UBND-NV 
Về việc thu thập thông tin dữ liệu 

 về tổ chức bộ máy 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Trực Ninh, ngày      tháng  10  năm 2022 

 
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

Thực hiện Văn bản số 910/UBND-VP8 ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc thu thập, rà soát thông tin dữ liệu về tổ chức bộ máy; Ủy ban nhân dân 

huyện Trực Ninh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập: Kê khai Phiếu thu thập thông tin 

dữ liệu về tổ chức bộ máy của đơn vị mình (theo mẫu gửi kèm Công văn), gửi 02 bản 

về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 05/11/2022. 

2. Phòng Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp, tham mưu cho UBND 

huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15/11/2022. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; nếu có khó khăn 

vướng mắc, báo cáo UBND huyện qua Phòng Nội vụ để thống nhất giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Lưu Văn Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phiếu 2-TCBM/SNV2022 

MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG 

LẬP DÙNG CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ 

(Dùng cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nam Định) 

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ 

1. Tên đơn vị (tại thời điểm kê khai, chữ in hoa):  ................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................ 

2. Tên gọi qua các thời kỳ (từ khi thành lập đến thời điểm kê khai) 

- Năm ……..… tên gọi:  ......................................................................................................................... 

- Năm ……..… tên gọi:  ......................................................................................................................... 

3. Mã định danh của đơn vị (theo quyết định của UBND tỉnh Nam Định): ........................................... 

4. Địa chỉ của đơn vị:  ............................................................................................................................. 

5. Địa chỉ cơ sở khác (ngoài trụ sở chính nếu có):  ................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

6. Số điện thoại: …………………………………………… Fax:  ........................................................ 

7. Địa chỉ Email:  .................................................................................................................................... 

8. Địa chỉ cổng thông tin điện tử hoặc Website:  ................................................................................... 

9. Thông tin người đứng đầu đơn vị (tại thời điểm kê khai): 

9.1. Họ và tên: …………………………………………….………9.2. Giới tính:  ............................... 

9.3. Số điện thoại:  .................................................................................................................................. 

10. Cấp quản lý trực tiếp của đơn vị (khoanh tròn vào A, B, C …  tương ứng): 

A. UBND tỉnh    B. UBND cấp huyện   C. Thuộc sở, ban ngành  D. Thuộc Chi cục và tương 

đương 

11. Lĩnh vực hoạt động của đơn vị (khoanh tròn vào A, B, C …  tương ứng): 

A. Sự nghiệp giáo dục         B. Sự nghiệp VHTTTT         C.Sự nghiệp Y tế         D.Sự nghiệp 

khác 

12. Mức độ tự chủ của đơn vị năm 2022 (khoanh tròn vào A, B, C …  tương ứng): 

A. Tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư                 B. Tự bảo đảm chi thường xuyên  

C. Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên                       D. Do NSNN bảo đảm chi thường 

xuyên  

13. Xếp hạng đơn vị (khoanh tròn vào A, B, C …  tương ứng): 

A. Hạng đặc biệt       B. Hạng I       C. Hạng II         D. Hạng III            E. Hạng IV  

14. Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị 

(ghi theo thứ tự từ thời điểm kê khai trở về trước) 

Số TT 
Số Quyết 

định 

Ngày ban 

hành 
Cơ quan ban hành Thời điểm có hiệu lực 

1     



2     

….     

II. THÔNG TIN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA ĐƠN VỊ 

1. Tổng số người làm việc được giao năm 2022: …………… người làm việc. Trong đó:  

- Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước:………….người,  

- Số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: …….…… người. 

2. Số có mặt tại thời điểm 01/10/2022: ……… người. Trong đó: 

Viên chức:…...người, LĐHĐ theo NĐ 68/161:…...người, LĐHĐ chuyên môn nghiệp 

vụ:……người 

3. Cơ cấu tổ chức (Phòng và tương đương trực thuộc ĐVSNCL) tại thời điểm kê khai: …….. 

phòng 

Trong đó: 

Số

TT 
Tên phòng và tương đương 

SL 

người 

làm 

việc 

được 

giao 

SL 

cấp 

phó 

được 

giao 

SL 

người 

làm 

việc 

hiện 

có 

SL 

cấp 

phó 

hiện 

có 

Cơ cấu hạng CDNN 

(Theo số người hiện có) 

Hạng 

I và 

tương 

đương 

Hạng 

II và 

tương 

đương 

Hạng 

III và 

tương 

đương 

Hạng 

IV và 

tương 

đương 

Hạng 

V và 

tương 

đương 

Khác

… 

1 Lãnh đạo đơn vị         
  

2 Phòng ….         
  

3 Phòng …         
  

… …………         
  

 Tổng         
  

4. Quyết định phê duyệt VTVL của đơn vị (ghi theo thứ tự từ thời điểm kê khai trở về trước) 

Số TT Số Quyết định 
Ngày ban 

hành 
Cơ quan ban hành Thời điểm có hiệu lực 

1     

2     

….     

5. Chia theo vị trí việc làm (theo số người có mặt tại thời điểm kê khai): 

- Nhóm VTVL lãnh đạo, quản lý: …………………….……….. người, đạt tỷ lệ …………..….%. 

- Nhóm VTVL chuyên môn, nghiệp vụ: ………….…..…….…. người, đạt tỷ lệ ………..….…%. 

- Nhóm VTVL chuyên môn dùng chung: …………….….…. người, đạt tỷ lệ ……..…..…..…%. 

- Nhóm VTVL hỗ trợ, phục vụ: ………………………………...người, đạt tỷ lệ …………..…%. 

6. Chia theo cơ cấu CDNN (theo số người có mặt tại thời điểm kê khai): 

- Hạng I hoặc tương đương: …………………..……….….….. người, đạt tỷ lệ ……………..%. 

- Hạng II hoặc tương đương: ………………………….…..…..người, đạt tỷ lệ …….….....…%. 

- Hạng III hoặc tương đương: ………………….……….…….người, đạt tỷ lệ ………......…%. 

- Hạng IV hoặc tương đương: ………………….……….…….người, đạt tỷ lệ …….…...…..%. 

- Hạng V hoặc tương đương: ……………….…………..…….người, đạt tỷ lệ ……………..%. 



- Khác (nếu có): ……………………………………………………………………………….… 

Phiếu được Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm 

về tính chính xác của những thông tin đã khai./. 

 

Thông tin người trả lời phiếu: 

Họ và tên: ……………………….…………. 

Số ĐT: 

……………………………………… 

Địa chỉ Email: 

……………………………… 

 

…………., ngày….... tháng…… năm 2022 

Thủ trưởng đơn vị 

( ký, đóng dấu) 
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