
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NV 

V/v báo cáo thống kê số lượng, 

chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức và kê khai, bổ sung 

 hồ sơ năm 2022 

 

Quảng Hòa, ngày        tháng 11  năm 2022 

 

                      Kính gửi:  

                                   - Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

                                      - Các Ban Hội đồng nhân dân huyện; 

                                      - Các tổ chức Hội (được giao số lượng người làm việc). 

 
  

Căn cứ 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; Thông tư số 

06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 

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

Thực hiện Công văn số 2778/SNV-CCVCĐT ngày 24/11/2022 của Sở Nội 

vụ tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo thống kê ngành nội vụ năm 2022; để kịp thời 

có số liệu chính xác tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ, đồng thời phục vụ công tác 

quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, Ủy ban nhân dân 

(UBND) huyện đề nghị các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, tổ chức Hội thực hiện 

một số nội dung, cụ thể như sau:  

1. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị thực hiện 

các nội dung sau: 

- Kê khai “Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức” năm 2022 đảm bảo kê 

khai đúng, đầy đủ, chính xác các thông tin để thuận tiện cho UBND huyện quản 

lý, theo dõi hồ sơ. Mốc thời gian kê khai là từ 1/4/2020 đến nay (có mẫu phiếu 

bổ sung kèm theo). 

- Nộp bổ sung bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu 

chuẩn ngạch, tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức 

đã hoàn thiện trong các năm gần đây mà chưa nộp về UBND huyện (Phòng Nội 

vụ) để theo dõi, quản lý (bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, tin 

học, chứng bồi dưỡng ngạch, chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,...) 

trường hợp trong năm đã nộp về phòng thì không cần bổ sung. 

2. Căn cứ danh sách cán bộ, công chức, viên chức do Phòng Nội vụ cung 

cấp thực hiện rà soát, đối chiếu các thông tin trong bảng. Trường hợp thông 

tin chưa chính xác, có thay đổi đề nghị chỉnh sửa lại và gửi danh sách về 
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Phòng Nội vụ để tổng hợp (có danh sách cán bộ, công chức, viên chức kèm 

theo). 

3. Đối với các phòng chuyên môn sau ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ ở 

mục 1, 2,  thì thực hiện thêm nhiệm vụ sau: 

-  Phòng Giáo dục và Đào tạo: hướng dẫn cho các đơn vị trường học (bao 

gồm các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và THCS, 

trường PTDT nội trú) làm Phiếu bổ sung bổ sung hồ sơ; cập nhật và bổ sung các 

văn bằng chứng chỉ,... Đồng thời tổng hợp và báo cáo chính xác số lượng, chất 

lượng đội ngũ viên chức giáo dục trong các đơn vị trường học theo các biểu (02, 

03, 5a, 5b) (có biểu phụ lục kèm theo). 

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch: báo cáo tiền lương bình quân cán bộ, công 

chức, viên chức cấp huyện (theo Biểu số 6 kèm theo). 

 - Ban Quản lý dự án đầu tư và Xây dựng: báo cáo tiền lương bình quân 

viên chức thuộc đơn vị (theo Biểu số 6 kèm theo). 

 Việc báo cáo đúng thời gian và đầy đủ nội dung yêu cầu là một trong những 

căn cứ đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm của UBND huyện. Vì 

vậy, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và 

báo cáo đúng thời gian, đủ nội dung theo các biểu và gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Nội vụ) trước ngày 09/12/2022 để tổng hợp và báo cáo Sở Nội vụ./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
Nguyễn Thành Hải 
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