
                           

                     
Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

- Các Hội: Đông y, Chữ thập đỏ; 

- 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 của Sở Nội vụ; để thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo sở Nội vụ theo 

quy định, UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; các 

Hội: Đông y, Chữ thập đỏ; UBND các xã, thị trấn thực hiện tổng hợp, thống kê số 

liệu báo cáo theo các nội dung, cụ thể như sau: 

1. Báo cáo kết quả nâng bậc lương hàng năm 

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

chức, viên chức và người lao động 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 theo các biểu mẫu 1, 2, 

3, 4, 5, 6 gửi kèm trên Chương trình eOffice. 

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

c) Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 25/12/2019. 

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

chức, viên chức hàng năm 

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

lương cán bộ, công chức, viên chức; số lượng, chất lượng, danh sách và tiền lương cán 

bộ, công chức cấp xã theo các biểu mẫu gửi kèm trên Chương trình eOffice. 

- Các cơ quan chuyên môn báo cáo theo biểu số 1 và số 3; 

- Các đơn vị sự nghiệp, các Hội báo cáo theo biểu số 2 và số 4; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo theo biểu số 5, 6, 7. 

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

c) Thời hạn báo cáo: Trước ngày 20/02/2019. 

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kèm theo các biểu mẫu tổng hợp, thống kê 

số liệu theo từng nội dung về Phòng Nội vụ để tổng hợp (theo đường văn bản và 

File mềm qua điạ chỉ Email: noivudl@gmail.com).  
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Lưu ý: Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai, tổng hợp số 

liệu của các đơn vị trường học.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng thời 

gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ 

quan, đơn vị trao đổi trực tiếp với Phòng Nội vụ qua số điện thoại 0205.3846.910 

để cùng thống nhất thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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