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BÁO CÁO 

Số lượng, chất lượng, danh sách và tiền lương  

cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 1474/SNV-CCVC ngày 04/12/2020 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.  

Sau khi tổng hợp từ các cơ quan, đơn vị UBND huyện Đình Lập báo cáo 

số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, cụ thể như sau: 

 I. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 

 1. Tổng biên chế được giao năm 2020: 89 biên chế. 

 2. Tổng biên chế có mặt đến ngày 31/12/2020: 84 biên chế. 

 II. VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP 

 1. Tổng biên chế giao năm 2020: 953 biên chế (gồm cả 04 biên chế Hội 

Chữ thập đỏ và Hội Đông y). 

 2. Tổng số người làm việc có mặt đến ngày 31/12/2020: 908 người. 

 III. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ  

 1. Tổng biên chế được giao: 252 biên chế. Trong đó:  

 - Cán bộ chuyên trách: 122 biên chế. 

          - Công chức cấp xã: 130 biên chế (đã bao gồm cả Công an chính quy đảm 

nhiệm chức danh Công an xã). 

 2. Tổng biên chế có mặt đến ngày 31/12/2020: 224 biên chế. Trong đó:   

 - Cán bộ chuyên trách: 114 biên chế. 

          - Công chức cấp xã: 110 biên chế. 

(Cụ thể có biểu số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kèm theo báo cáo này) 

 Trên đây là Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2020 của UBND huyện Đình Lập./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện (iOffice); 

- Phòng Nội vụ (02 bản); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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		2021-01-08T07:09:31+0700


		2021-01-08T07:57:27+0700


		2021-01-08T07:57:27+0700




