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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 22/UBND-NV 

V/v báo cáo số lượng, chất lượng; 

cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 

 Văn Lãng, ngày 07 tháng 01  năm 2019 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 

- Hội Chữ thập đỏ và Hội Đông y huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1382/SNV-CCVC ngày 25/12/2018 của Sở Nội 

vụ tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến lĩnh vực quản 

lý nhà nước. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp, Hội Chữ thập đỏ và Hội Đông y huyện, UBND các xã, thị trấn báo cáo 

thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo các biểu mẫu 

đính kèm, thời điểm báo cáo tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, số liệu báo 

cáo cụ thể như sau: 

1. Đối với các cơ quan chuyên môn: 

- Báo cáo số lượng, chất lượng công chức trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính (Biểu số 01); 

- Báo cáo danh sách và tiền lương công chức trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính (Biểu số 03) và bảng lương tháng 12; 

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: 

- Báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập (Biểu số 02); 

- Báo cáo danh sách và tiền lương công chức trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập (Biểu số 04) và bảng lương tháng 12; 

3. Đối với UBND các xã, thị trấn: 

- Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã theo đơn vị hành 

chính cấp xã (Biểu số 05); 

- Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã theo các chức vụ, 

chức danh (Biểu số 06); 

- Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức cấp xã (Biểu số 07) và 

bảng lương tháng 12; 
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Lưu ý: 

Biểu mẫu báo cáo của các đơn vị phải có đầy đủ các dữ liệu và ghi theo đúng 

hướng dẫn. Báo cáo (bản giấy và bản mềm) gửi về UBND huyện (qua Phòng 

Nội vụ) trước ngày 15 tháng 01 năm 2019. File mềm báo cảo gửi theo thời hạn 

trên vào địa chỉ Email: phongnoivuvanlang@gmail.com.  

- Các cơ quan, đơn vị tải biểu mẫu và các tài liệu liên quan từ trang thông 

tin điện tử của UBND huyện Văn Lãng tại địa chỉ: 

http://www.langson.gov.vn/vanlang/. 

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các đơn vị trường học. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng thời 

gian để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ theo quy định./. 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- C,PVP; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

  

   

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trường 
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