
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ NỘI VỤ 
 

Số:        /SNV-CBCCVC 

Về việc báo cáo thống kê theo quy 

định của ngành Nội vụ  năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Bình, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

     Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
  

 

 

Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012
1
; Thông tư số 

03/2018/TT-BNV
2
; Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019

3
; Thông tư số 

07/2021/TT-BNV
4
 và Công văn số 1976/BNV-TTTT ngày 20/4/2020 của Bộ Nội 

vụ
5
, để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định, Sở Nội 

vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã 

báo cáo các biểu mẫu theo danh mục quy định như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị cấp tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo các biểu: 0102, 0103b, 0104, 0106, 0201, 

0203b, 0204, 0204b, 0205, 0206, 0207, 0401, 0504, 0505 (Biểu Bộ Nội vụ); 

01/CC, 02CC (Biểu Công chức) và 01/VC; 02/VC; 03/VC (Biểu Viên chức). 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo các biểu tại Mục 1 Công 

văn này và báo thêm các biểu: 01/CX, 02/CX, 03/CX, 04/CX (Biểu cấp xã) và 

0202, 0403, 0404 (Biểu Bộ Nội vụ). 

Báo cáo và các biểu mẫu gửi về Sở Nội vụ trước ngày 26/01/2022, bản 

mềm gửi qua email theo địa chỉ: tienpc.snv@quangbinh.gov.vn). Các biểu mẫu 

đính kèm được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ, mục Công chức, 

viên chức http://snv.quangbinh.gov.vn. Đồng thời kiểm tra, rà soát, bổ sung, hoàn 

thiện việc cập nhật thông tin và hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên phần mền 

Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo Công văn số 1052/SNV-

CBCCVC ngày 27/8/2020 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra, rà soát, bổ sung, hoàn 

hiện hồ sơ CBCCVC trên phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC. 

                     
1
 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. 
2
 Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. 

3
 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. 
4
 Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo công tác ngành 

Nội vụ. 
5
 Công văn số 1976/BNV-TTTT ngày 20/4/2020 của Bộ Nội vụ về việc chuyển đổi, chuẩn hóa, tích hợp cơ 

sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức 

mailto:tienpc.snv@quangbinh.gov.vn
http://snv.quangbinh.gov.vn/


2 
 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực 

hiện đảm bảo nội dung và thời gian./. 

(Thông tin liên hệ: ông Phan Chí Tiến, chuyên viên Phòng Cán bộ, công 

chức, viên chức - Sở Nội vụ; điện thoại: 02323.823.788) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CBCCVC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Lâm 
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