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SỞ NỘI VỤ 

 
Số:         /SNV-CCVC 

 

V/v hướng dẫn lập báo cáo  

thống kê hàng năm 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

 Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

Thực hiện Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02 tháng 06 năm 2011 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 

2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 

11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ 

báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Thông tư 03/2017/TT-BNV ngày 

19/5/2017 của Bộ Nội vụ ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nội vụ; 

Thông tư 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo 

cáo thống kê ngành nội vụ; Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của 

Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. 

Để có số liệu báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo chương trình công tác  

hàng năm và đảm bảo thống nhất các thông tin trong báo cáo thống kê số lượng, 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh. Sở 

Nội vụ tỉnh Hà Nam đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị 

liên quan tổng hợp, thống kê số liệu về cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động hàng năm theo các biểu mẫu từ biểu mẫu số 01 đến biểu mẫu số 11 

(đính kèm tại công văn này).  

(Biểu mẫu thống kê được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ 

tỉnh Hà Nam). 

Đề nghị các đơn vị làm theo đúng biểu mẫu (không thêm cột, bớt cột, sửa 

đổi biểu mẫu). Báo cáo thống kê của các đơn vị gửi về Sở Nội vụ (qua phòng 

Công chức, viên chức) và gửi bằng File điện tử về địa chỉ  

hanthinguyet@hanam.gov.vn . Thời hạn nhận báo cáo chậm nhất vào ngày 05 

tháng 01 năm tiếp theo; trong đó biểu số 06 và biểu số 07 thời hạn nộp vào ngày 

05/7 của năm. 

Đối với biểu số số 04 - Báo cáo danh sách và tiền lương viên chức trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập (thực hiện theo Công văn số 4447/BNV-CCVC 

ngày 26/8/2020 về việc thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức 

hàng năm).  Đề nghị các đơn vị báo cáo số liệu tại thời điểm 31/12/2019 gửi về 

Sở Nội vụ qua phòng Công chức, viên chức chậm nhất vào ngày 25/9/2020 để 

tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ. 



Công văn này thay thế Công văn Số: 17/SNV-CCVC ngày 9/01/2018 V/v 

hướng dẫn lập báo cáo thống kê hàng năm. 

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Lưu: VT, CCVC. 
 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

Trương Công Khải 
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