
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN Ý YÊN 
 

 

Số:           /UBND-NV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Ý Yên, ngày          tháng 11 năm 2022 

V/v báo cáo thống kê cán bộ, 

     công chức, viên chức 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện  

- UBND các xã, thị trấn; 

 
 

Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy 

định chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Thông tư số 07/2019/TT-

BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ 

sơ viên chức chức;Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ quy 

định chế độ báo cáo, thống kê ngành Nội vụ. 

Thực hiện Công văn số 2223/SNV-CCVC ngày 28/10/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Nam Định về việc báo cáo thống kê cán bộ, công chức, viên chức. UBND huyện yêu 

cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn báo 

cáo thống kê theo số liệu cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình như sau:  

1. Thời gian thống kê: Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022. 

2. Nội dung thống kê: Biểu thống kê được lập bảng trên bảng Excel, dùng bộ 

 gõ Unicode của phông chữ Times New Roman, theo biểu mẫu gửi kèm cụ thể: 

- Các cơ quan chuyên môn: Thống kê nội dung theo các biểu mẫu số 01a, 01b, 

02a, 02b, 05, 06, 07, 09, 10,12,13. 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: Thống kê nội dung theo các biểu mẫu số 02b, 

03a, 03b, 04, 06, 08, 09, 13. 

- UBND các xã, thị trấn: Thống kê nội dung theo các biểu mẫu số 02b, 10, 12. 

3. Giao Phòng giáo dục - Đào tạo hướng dẫn các trường các trường Mầm non, 

trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở thống kê báo cáo theo các nội dung trên, 

đồng thời tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện. 

4. Báo cáo kết quả thống kê: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn gửi 

báo cáo biểu thống kê về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) qua hệ thống quản lý văn 

bản điều hành chậm nhất là ngày 05/12/2022 để tổng hợp, đồng thời gửi kèm theo file 

mềm biểu thống kê gửi vào địa chỉ email: phongnoivuyyen@gmail.com 

 UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện và gửi báo cáo biểu thống kê về UBND huyện đúng 

thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                                                 

- Lưu: VT. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Song 
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