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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Gia Lai, ngày   18   tháng 12 năm 2020 
 

V/v báo cáo số lượng, chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức của tỉnh 

 

 

 

          Kính gửi: 

 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức 

ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức; Thông tư số 03/2018/TT-BNV quy định chế độ báo 

cáo thống kê ngành Nội vụ; Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ 

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

Để có số liệu, dữ liệu về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) 

của tỉnh báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ và để phục vụ cho công tác theo dõi, quản 

lý CBCCVC của tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp báo cáo danh sách cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc cơ quan, đơn vị tính đến thời điểm báo cáo (31/12/2020) và chịu 

trách nhiệm về số liệu báo cáo của cơ quan, đơn vị mình.  

Biểu mẫu báo cáo thống kê kèm theo được đăng tải trên trang thông tin điện 

tử của Sở Nội tại địa chỉ http://snv.gialai.gov.vn, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tải về để thực hiện. Báo cáo gửi trước ngày 15/01/2021 

và đồng thời gửi về địa chỉ email ccvcsnv@gmail.com để Sở Nội vụ tổng hợp.  

Đề nghị các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở Nội vụ 

đúng thời gian để tổng hợp trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đăng website Sở Nội vụ;   
- Lưu: VT, CCVC. 

     

                

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

   

Nguyễn Đình Tiến 
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