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BÁO CÁO 

Thống kê tiền lương bình quân một cán bộ, công chức, viên chức  

và người lao động năm 2020 

 
  

 Thực hiện Công văn số 268/SNV-CCVC ngày 12/3/2021 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc tổng hợp báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2020.  

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

kết quả thống kê tiền lương bình quân một cán bộ, công chức, viên chức năm 

2020 như sau:  

 Tổng quỹ tiền lương năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và những 

người hoạt động không chuyên trách (tính đến ngày 31/12/2020) là: 162.174 triệu 

đồng, cụ thể: 

 I. Cấp huyện 

 1. Tổng số biên chế được giao: 89 biên chế; 

2. Tổng số biên chế có mặt: 84 biên chế; 

3. Tiền lương bình quân một cán bộ, công chức năm 2020: 114,77 triệu. 

II. Đơn vị sự nghiệp 

1. Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên 

 - Tổng số biên chế được giao: 10 biên chế; 

- Tổng số biên chế có mặt: 10 biên chế; 

- Tiền lương bình quân một viên chức năm 2020: 105,47 triệu đồng. 

2. Đơn vị sự nghiệp do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (bao gồm cả 

04 biên chế Hội đặc thù) 

 - Tổng số biên chế được giao: 953 biên chế; 

- Tổng số biên chế có mặt: 908 biên chế; 

 - Tiền lương bình quân một viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2020: 132,56 

triệu đồng. 

III. Cấp xã  

1. Cán bộ, công chức cấp xã 

 - Tổng số biên chế cán bộ, công chức được giao: 245 biên chế; 

- Tổng số biên chế có mặt: 224 biên chế; 
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- Tiền lương bình quân một công chức cấp xã năm 2020: 109,64 triệu đồng. 

2. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

- Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở xã được giao: 119 người; 

- Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở xã có mặt: 106 người; 

- Tiền lương bình quân một người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

năm 2020 là: 28,66 triệu đồng. 

3. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố 

- Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố được 

giao: 764 người; 

- Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở  thôn và tổ dân phố có mặt: 

553 người; 

- Tiền lương bình quân một người hoạt động không chuyên trách ở thôn và 

tổ dân phố năm 2020: 7,48 triệu đồng. 

 (Cu ̣thể có biểu chi tiết kèm theo báo cáo) 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo Sở Nội vụ để tổng hợp theo quy 

định./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (iOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

 Vi Văn Đông 
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