
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Quảng Bình, ngày        tháng       năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định 

chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của 

Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Kế hoạch số 2153/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về xây 

dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Quảng Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 340/SNV-VP ngày 

23/3/2020 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các chế độ báo cáo định kỳ được 

quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. 

Điều 2. Căn cứ các chế độ báo cáo định kỳ được công bố tại Quyết định này, 

giao các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ hoàn 

thiện phần mềm báo cáo điện tử theo các chế độ báo cáo định kỳ được công bố tại 

Quyết định này, đáp ứng các quy định của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 

24/01/2019 của Chính phủ, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin 

báo cáo tỉnh Quảng Bình với các hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Bộ Nội 

vụ theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 

451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 và Kế hoạch số 2153/KH-UBND ngày 27/12/2019 của 

UBND tỉnh. 

 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm kịp thời trình UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung 

các chế độ báo cáo định kỳ khi các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ 

báo cáo định kỳ có sự thay đổi sau thời điểm Quyết định này được ban hành. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-09-2019-nd-cp-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-386322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-451-qd-ttg-2019-ke-hoach-thuc-hien-nghi-dinh-09-2019-nd-cp-412246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-09-2019-nd-cp-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-386322.aspx
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 3. UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng báo cáo có trách 

nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức thực hiện 

báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ và Hệ thống thông 

tin báo cáo tỉnh Quảng Bình theo Kế hoạch số 2153/KH-UBND. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyên thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Nội vụ; 

- Cục KS TTHC - VPCP; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (để tổng hợp); 

- Lưu: VT, TH, KSTTHC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hoàng 



Phụ lục 

CÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /     /2020                                   

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Phần I 

DANH MỤC CÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 

 

STT Tên báo cáo Văn bản QPPL quy định báo cáo 
Ghi 

chú 

A DO CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH  

1 

Báo cáo kết quả công tác 6 

tháng đầu năm, phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

(năm thực hiện báo cáo) ngành 

Nội vụ 

Thông tư số 08/2019/TT-BNV ngày 

10/06/2019 của Bộ Nội vụ quy định 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nội vụ. 

 

2 

Báo cáo kết quả công tác năm 

(năm thực hiện báo cáo), 

phương hướng nhiệm vụ năm 

(năm liền kề) 

3 

 Báo cáo tình hình tôn giáo và 

công tác quản lý Nhà nước về 

tôn giáo năm 

Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 

06/3/2018 của Bộ Nội vụ quy định chế 

độ báo cáo thông kê ngành Nội vụ. 

 

4 

Báo cáo về quản lý Chứng chỉ 

hành nghề lưu trữ và tình hình 

hoạt động dịch vụ lưu trữ trên 

địa bàn quản lý 

Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 

01/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu 

trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

 

5 

Báo cáo kết quả công tác thi 

đua, khen thưởng năm 

Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 

06/3/2018 của Bộ Nội vụ quy định chế 

độ báo cáo thông kê ngành Nội vụ. 

 

B DO UBND TỈNH QUY ĐỊNH  

 Không  
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Phần II 

NỘI DUNG CỦA TỪNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ  

 

I. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm (năm thực hiện báo cáo) ngành Nội vụ. 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngành Nội vụ. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 08/2019/TT-BNV 

ngày 10/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nội vụ.  

 3. Nội dung yêu cầu báo cáo:  

- Tổng hợp tình hình, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong từng 

lĩnh vực công tác ngành Nội vụ gồm: Kết quả công tác tham mưu xây dựng đề án, 

văn bản quy phạm pháp luật, văn bản nghiệp vụ và các chế độ chính sách thuộc lĩnh 

vực Nội vụ; kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các quyết định, chính sách của các 

cấp có thẩm quyền về lĩnh vực Nội vụ; việc xây dựng kế hoạch, chương trình công 

tác, công tác tham mưu giúp lãnh đạo địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành, phối 

hợp công tác giữa các đơn vị thuộc bộ, ngành và địa phương trong thực hiện công 

tác thuộc lĩnh vực Nội vụ.  

- Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, kiến nghị, phản ánh và phòng 

chống tham nhũng trong lĩnh vực Nội vụ.  

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ; chỉ ra ưu 

điểm, nhược điểm và phân tích nguyên nhân.  

- Dự kiến kế hoạch, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm (năm thực hiện báo 

cáo); giải pháp tổ chức thực hiện, bài học kinh nghiệm và các kiến nghị, đề xuất với 

các cấp có thẩm quyền (nếu có).  

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Sở Nội vụ, UBND 

tỉnh. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo của cấp huyện: Phòng Nội vụ, UBND cấp 

huyện. 

5. Cơ quan nhận báo cáo: 

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Bộ Nội vụ, UBND tỉnh. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của cấp huyện: Sở Nội vụ. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số 

của người có thẩm quyền gửi Bộ Nội vụ theo địa chỉ trên Trục liên thông văn bản 

quốc gia; báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ và kết nối, chia sẻ 

dữ liệu với Hệ thống báo cáo điện tử của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo:  
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- Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Trước ngày 25 tháng 

6 của năm báo cáo. 

- Thời hạn gửi báo cáo của cấp huyện: Trước ngày 20 tháng 6 của năm báo cáo. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Thực hiện 01 lần/năm  

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm được 

tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo 

cáo.  

10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo mẫu Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông 

tư 08/2019/TT-BNV ngày 10/6/2019 của Bộ Nội vụ. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Không. 

12. Quy trình thực hiện báo cáo:  

- Phòng Nội vụ tổng hợp, tham mưu, trình UBND cấp huyện báo cáo cho Sở 

Nội vụ. 

- Sở Nội vụ tổng hợp số liệu từ UBND cấp huyện, tham mưu, trình UBND tỉnh 

báo cáo Bộ Nội vụ. 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Phụ lục số 02 

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ SƠ KẾT CÔNG TÁC 

6 THÁNG ĐẦU NĂM ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỈNH, 

THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư 08/2019/TT-BNV ngày 10/6/2019 của Bộ Nội vụ) 
 

UBND TỈNH................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /BC-tên ĐV ………., ngày…. tháng… năm…. 
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

(năm thực hiện báo cáo) ngành Nội vụ 

 

Phần I 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NĂM 

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC 

1. Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế 

2. Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

4. Về công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính 

5. Về công tác dân vận, dân chủ, bình đẳng giới và cán bộ nữ 

6. Về công tác quản lý nhà nước về thanh niên 

7. Về quản lý hội và tổ chức phi chính phủ 

II. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

III. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

IV. LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ 

V. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, GIẢI 

QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC NỘI VỤ 

VI. ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm. 

2. Tồn tại, hạn chế. 

3. Nguyên nhân. 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 

(Nêu cụ thể trên từng lĩnh vực) 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT. 

1. Giải pháp thực hiện. 

2. Kiến nghị, đề xuất. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Nội vụ; 

-…….; 

- Lưu:… 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
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II. Kết quả công tác năm (năm thực hiện báo cáo), phương hướng nhiệm 

vụ năm (năm liền kề) ngành Nội vụ 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo kết quả công tác năm (năm thực hiện 

báo cáo), phương hướng nhiệm vụ (năm liền kề) ngành Nội vụ. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 08/2019/TT-BNV 

ngày 10/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nội vụ.  

3. Nội dung yêu cầu báo cáo:  

- Tổng hợp tình hình, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong từng 

lĩnh vực công tác ngành Nội vụ gồm: Kết quả công tác tham mưu xây dựng đề án, 

văn bản quy phạm pháp luật, văn bản nghiệp vụ và các chế độ chính sách thuộc lĩnh 

vực Nội vụ; kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các quyết định, chính sách của các 

cấp có thẩm quyền về lĩnh vực Nội vụ; việc xây dựng kế hoạch, chương trình công 

tác, công tác tham mưu giúp lãnh đạo địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành, phối 

hợp công tác giữa các đơn vị thuộc bộ, ngành và địa phương trong thực hiện công 

tác thuộc lĩnh vực Nội vụ.  

- Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, kiến nghị, phản ánh và phòng 

chống tham nhũng trong lĩnh vực Nội vụ.  

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ; chỉ ra ưu 

điểm, nhược điểm và phân tích nguyên nhân.  

- Dự kiến kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm (năm thực hiện báo cáo); giải pháp 

tổ chức thực hiện, bài học kinh nghiệm và các kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm 

quyền (nếu có).  

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Sở Nội vụ, UBND 

tỉnh. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo của cấp huyện: Phòng Nội vụ, UBND cấp 

huyện. 

5. Cơ quan nhận báo cáo: 

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Bộ Nội vụ, UBND tỉnh. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của cấp huyện: Sở Nội vụ. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số 

của người có thẩm quyền gửi Bộ Nội vụ theo địa chỉ trên Trục liên thông văn bản 

quốc gia; báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ và kết nối, chia sẻ 

dữ liệu với Hệ thống báo cáo điện tử của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo:  

- Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Trước ngày 25 tháng 

12 của năm báo cáo. 
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- Thời hạn gửi báo cáo của cấp huyện: Trước ngày 20 tháng 12 của năm báo 

cáo. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Thực hiện 01 lần/năm.  

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Thời gian chốt số liệu  năm được tính từ ngày 

15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.  

10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo mẫu Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông 

tư 08/2019/TT-BNV ngày 10/6/2019 của Bộ Nội vụ. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Không có.  

12. Quy trình thực hiện báo cáo:  

- Phòng Nội vụ tổng hợp, tham mưu, trình UBND cấp huyện báo cáo cho Sở 

Nội vụ. 

- Sở Nội vụ tổng hợp số liệu từ UBND cấp huyện, tham mưu, trình UBND tỉnh 

báo cáo Bộ Nội vụ. 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Phụ lục số 04 

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

(Kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BNV ngày 10/6/2019 của Bộ Nội vụ) 

 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ 

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /BC-tên CQ ………., ngày…. tháng… năm …. 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác năm (năm thực hiện báo cáo) và phương hướng, nhiệm vụ công 

tác năm (năm liền kề) ngành Nội vụ 

 

Phần I 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM (NĂM THỰC HIỆN BÁO CÁO) 

 

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC 

1. Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý hội và tổ chức phi chính phủ 

2. Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

4. Về công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính 

5. Về công tác dân vận, dân chủ, bình đẳng giới và cán bộ nữ 

6. Về công tác quản lý nhà nước về thanh niên 

7. Về quản lý hội và tổ chức phi chính phủ 

II. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

III. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

IV. LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ 

V. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, 

GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC 

NỘI VỤ 

VI. ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm. 

2. Tồn tại, hạn chế. 

3. Nguyên nhân. 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM (NĂM LIỀN KỀ) 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM (NĂM LIỀN KỀ) 

(Nêu cụ thể trên từng lĩnh vực) 
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II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Giải pháp thực hiện. 

2. Kiến nghị, đề xuất. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Nội vụ; 

- ...... 

- Lưu:.. 

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
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III. Báo cáo tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn 

giáo năm 

1. Tên báo cáo: Báo cáo tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về 

tôn giáo năm. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 03/2018/TT-BNV 

ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thông kê ngành Nội vụ. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo:  

- Tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm. 

- Nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo.  

- Số liệu tôn giáo hàng năm. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Ban Tôn giáo tỉnh. 

5. Cơ quan nhận báo cáo: Ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo bằng văn bản giấy và văn bản điện 

tử có chữ ký số của người có thẩm quyền gửi Bộ Nội vụ theo địa chỉ trên Trục liên 

thông văn bản quốc gia; báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ và 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống báo cáo điện tử của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 28 tháng 02 năm sau. 

8. Tần suất gửi báo cáo: 01 lần/năm. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng đầu tiên của 

kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ mười hai của kỳ báo cáo 

thống kê đó. 

10. Mẫu đề cương: Không có. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo:  

- Theo mẫu Biểu số 0801.N/BNV-TG ban hành theo Thông tư số 03/2018/TT-

BNV ngày 6/3/2018; 

- Theo mẫu Biểu số: 0802.N/BNV-TG ban hành theo Thông tư số 03/2018/TT-

BNV ngày 6/3/2018. 

12. Quy trình thực hiện báo cáo:  

Ban Tôn giáo tỉnh tổng hợp báo cáo gửi Ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ 

Nội vụ.  

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Biểu số: 0801.N/BNV-TG 

Ban hành theo Thông tư số 

03/2018/TT-BNV ngày 

06/3/2018  

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 28 tháng 02 năm sau 

SỐ TÔN GIÁO, TỔ CHỨC 

TÔN GIÁO ĐÃ ĐƯỢC 

CÔNG NHẬN VÀ CẤP 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

Năm... 

Đơn vị báo cáo: 

Đơn vị nhận báo 

cáo:  

Ban Tôn giáo Chính 

phủ 

 

 Mã số Đơn vị tính Số lượng 

A B C 1 

I. Số tôn giáo 01 Tôn giáo  

II. Số tổ chức tôn giáo đã được công nhận 

và cấp đăng ký hoạt động 
   

Tổng số 02 Tổ chức  

Chia theo cơ quan cấp phép:    

- Ban Tôn giáo Chính phủ 03   

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 
04   

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

…….ngày... tháng...năm...  

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Biểu số 0801.N/BNV-TG: Số tôn giáo, số tổ chức tôn giáo đã được công nhận và cấp 

đăng ký hoạt động 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

a) Khái niệm, phương pháp tính 

- Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo 

được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các 

hoạt động tôn giáo. 

- Hoạt động tôn giáo là hoạt động truyền bá tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo và quản lý tổ chức 

của tôn giáo. 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi số tôn giáo; tổng số tổ chức tôn giáo đã được công nhận và cấp đăng ký hoạt 

động và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có đến thời điểm 31 tháng 

12 hàng năm. 

3. Nguồn số liệu 

Số liệu thống kê do Ban (phòng) tôn giáo, Sở Nội vụ tổng hợp, tính toán. 
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Biểu số: 0802.N/BNV-TG 
Ban hành theo Thông tư số 

03/2018/TT-BNV ngày 

06/3/2018  

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 28 tháng 02 năm sau 

SỐ CHỨC SẮC, CHỨC 

VIỆC, TÍN ĐỒ, CƠ SỞ TÔN 

GIÁO  

Năm:………….. 

 

Đơn vị báo cáo: 

Đơn vị nhận báo 

cáo: 

Ban Tôn giáo Chính 

phủ 

 

 Mã số 
Số chức sắc 

(Người) 

Số chức việc 

(Người) 

Số tín đồ 

(Người) 

Số cơ sở 

tôn giáo  

(Cơ sở) 

A B 1 2 3 4 

Tổng số 01     

Chia theo tôn giáo      

- Công giáo 02     

- Phật giáo 03     

- Tin lành 04     

- Cao Đài 05     

- Các Tôn giáo khác 06     

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

…….ngày... tháng...năm...  

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Biểu số 0802.N/BNV-TG: Số chức sắc, chức việc, tín đồ, cơ sở thờ tự tôn giáo 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Chức sắc là tín đồ được tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử để giữ phẩm vị trong 

tổ chức; 

- Chức việc là người được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử hoặc suy cử chức vụ trong tổ 

chức; 

- Tín đồ là người tin, theo một tôn giáo và được tổ chức tôn giáo thừa nhận. 

- Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ 

chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo. 
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2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi tổng số chức sắc và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có 

đến thời điểm 31 tháng 12 hàng năm. 

Cột 2: Ghi tổng số chức việc và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có 

đến thời điểm 31 tháng 12 hàng năm. 

Cột 3: Ghi tổng số tín đồ và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có đến 

thời điểm 31 tháng 12 hàng năm. 

Cột 4: Ghi tổng số cơ sở thờ tự tôn giáo và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của 

cột A có đến thời điểm 31 tháng 12 hàng năm. 

3. Nguồn số liệu 

Số liệu thống kê do Ban (phòng) tôn giáo, Sở Nội vụ tổng hợp, tính toán. 
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IV. Báo cáo tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt 

động dịch vụ lưu trữ 

1. Tên báo cáo: Báo cáo tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và 

hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 

01/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và 

hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

3. Nôi dung báo cáo:  

- Tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. 

- Tình hình thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

- Tình hình thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

- Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung: Sở Nội vụ. 

- Đối tượng thực hiện báo cáo về đăng ký hoạt động dịch vụ về việc thực hiện 

các hoạt động dịch vụ lưu trữ trữ: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động dịch 

vụ lưu trữ. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

- Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước thuộc Bộ Nội vụ, UBND tỉnh. 

- Cơ quan nhận báo cáo của các cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động dịch vụ 

lưu trữ: Sở Nội vụ. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số 

của người có thẩm quyền gửi Bộ Nội vụ theo địa chỉ trên Trục liên thông văn bản 

quốc gia; báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ và kết nối, chia sẻ 

dữ liệu với Hệ thống báo cáo điện tử của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi số liệu báo cáo:  

- Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Trước ngày 15 tháng 

01 năm kế tiếp của năm báo cáo. 

- Thời hạn gửi báo cáo của các cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động dịch vụ 

lưu trữ: Trước ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Thực hiện 01 lần/năm  

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 

của năm báo cáo. 

10. Mẫu đề cương báo cáo:  

- Theo mẫu Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 09/2014/TT-BNV ngày 

11/10/2014 của Bộ Nội vụ. 

- Theo mẫu Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 09/2014/TT-BNV ngày 

11/10/2014 của Bộ Nội vụ. 
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11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Không có. 

12. Quy trình thực hiện báo cáo:   

- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ có trách nhiệm 

tổng hợp, báo cáo về Sở Nội vụ.  

- Sở Nội vụ tổng hợp số liệu, báo cáo UBND tỉnh và Cục Văn thư và Lưu trữ 

nhà nước thuộc Bộ Nội vụ.  

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Phụ lục số 02 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƯU TRỮ  

TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 20.... 

(Kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ) 

ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:      /BC-….. ……, ngày ….. tháng ….. năm 20 … 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ 

(Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 20...) 

TT 

Tên tổ chức/ 

cá nhân sử 

dụng dịch 

vụ 

Phạm vi 

hoạt 

động dịch 

vụ 

Số, ngày, 

tháng hợp 

đồng ký 

kết 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

Đã kết 

thúc/ 

Chưa kết 

thúc 

Danh sách người 

thực hiện dịch vụ 

có Chứng chỉ 

hành nghề 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

 

 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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Phụ lục số 03 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LƯU 

TRỮ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƯU TRỮ 

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 20.... 

(Kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ) 

UBND TỈNH ....  

SỞ NỘI VỤ  

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:          /BC-SNV …………, ngày ….. tháng ….. năm 20 … 

 

BÁO CÁO 

Tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

và hoạt động dịch vụ lưu trữ 

(từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 20...) 

 

1. Tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

a) Số lượng Chứng chỉ hành nghề được cấp. 

b) Số lượng Chứng chỉ hành nghề được cấp lại. 

c) Số lượng Chứng chỉ hành nghề thu hồi. 

2. Tình hình thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ 

a) Tên tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

b) Tổng số người lao động có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ trong tổ chức, cá nhân 

hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

c) Số lượng hợp đồng (theo từng hoạt động dịch vụ được quy định tại khoản Điều 

36 Luật Lưu trữ). 

d) Chất lượng thực hiện hợp đồng. 

3. Tình hình thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

a) Về cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. 

b) Về quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ./. 

Nơi nhận: 

- Cục VTLTNN; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT,... 

QUYỀN HẠN VÀ CHỨC VỤ 

NGƯỜI KÝ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Nguyễn Văn A 
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V. Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng, năm 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 03/2018/TT-BNV 

ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thông kê ngành Nội vụ. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo:  

- Đặc điểm tình hình. 

- Kết quả thực hiện: 

+ Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. 

+ Kết quả tổ chức phong trào thi đua. 

+ Công tác khen thưởng. 

+ Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. 

+ Tổ chức bộ máy; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 

+ Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại. 

+ Quỹ thi đua, khen thưởng. 

+ Công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

thi đua, khen thưởng. 

- Đánh giá chung. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 

5. Cơ quan nhận báo cáo: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thuộc Bộ 

Nội vụ. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo bằng văn bản giấy và qua hệ thống 

báo cáo điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia; báo cáo trên Hệ thống thông 

tin báo cáo của Bộ Nội vụ và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống báo cáo điện tử 

của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 15 tháng 12 năm báo cáo. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng đầu tiên của 

kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ mười hai của kỳ báo cáo 

thống kê đó. 

10. Mẫu đề cương: Không có. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo:  

Thực hiện theo các mẫu số 0701.N/BNV-TĐ-KT, 0702.N/BNV-TĐ-KT, 

0703.N/BNV-TĐ-KT, 0704.N/BNV-TĐ-KT và 0705.N/BNV-TĐ-KT ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ. 

12. Quy trình thực hiện báo cáo:  

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương thuộc Bộ Nội vụ.  

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Ban hành theo Thông tư số 

03/2018/TT-BNV ngày 

06/3/2018 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 15 tháng 12 năm báo 

cáo 

SỐ PHONG TRÀO THI 

ĐUA 

Năm... 

Đơn vị báo cáo: 

Đơn vị nhân báo cáo: 

Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương 

  

 Đơn vị tính: Phong trào 

  Mã số Tổng số 

Số phong trào thi đua chia theo 

cấp chủ trì phát động thi đua 

Cấp Trung ương 

(Hội đồng Thi 

đua - Khen 

thưởng Trung 

ương) 

Cấp bộ, ban 

ngành đoàn thể 

trung ương, 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

A B 1=(2+3) 2 3 

Tổng số 01       

1. Chia theo phạm vi đối tượng 

thi đua 
        

- Toàn quốc 02       

- Bộ, ban, ngành đoàn thể trung 

ương, tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

03       

2. Chia theo thời hạn thi đua         

- Dưới 1 năm 06       

- 1 năm 07       

- Từ 1 năm đến dưới 3 năm 08       

- Từ 3 năm trở lên 09       

3. Chia theo phương thức tổ 

chức phong trào thi đua 
        

- Thi đua theo chuyên đề 10       

- Thi đua thường xuyên hàng năm 11       

  

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

…….ngày... tháng...năm... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: 

0702.N/BNV-TĐKT 
Ban hành theo Thông 

tư số 03/2018/TT-

BNV ngày 06/3/2018 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 15 tháng 12 

năm sau 

SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ 

NƯỚC 

Năm:………….. 

  

Đơn vị báo cáo: 

Đơn vị nhận báo 

cáo: 

Ban Thi đua - 

Khen thưởng 

Trung ương 

  

  
Mã 

số 

Đơn vị 

tính 

Tổng 

số 

Chia ra 

Các loại 

huân 

chương, 

huy 

chương 

(Mỗi 

hình thức 

khen 

thưởng 

ghi riêng 

một cột) 

Giải 

thưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Giải 

thưởng 

Nhà 

nước 

Danh 

hiệu 

vinh 

dự 

nhà 

nước 

Cờ thi 

đua 

của 

Chính 

phủ 

Bằng 

khen 

của 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Danh 

hiệu 

“Chiế

n sĩ thi 

đua 

Toàn 

quốc” 

Các 

hình 

thức 

khen 

thưởn

g 

khác 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tổng số 01                     

1. Chia theo đơn 

vị ban hành tờ 

trình Thủ tướng 

Chính phủ về 

khen thưởng 

                      

- Bộ, ban, ngành, 

đoàn thể Trung 

ương 

02 
Bộ, 

ngành 
                  

- Tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ương 

03 
Tỉnh, 

TP 
                  

2. Chia theo đối 

tượng khen 

thưởng 

                      

- Tập thể 06 
Tập 

thể 
                  

Trong đó: Doanh 

nghiệp 
07 

Doanh 

nghiệp 
                  

- Hộ gia đình 08 Hộ                   

- Cá nhân 09 Người                   
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+ Lãnh đạo cấp 

bộ, cấp tỉnh và 

tương đương trở 

lên 

10 Người                   

+ Lãnh đạo cấp 

vụ, sở, ngành và 

tương đương 

11 Người                   

+ Doanh nhân 12 Người                   

+ Các cấp lãnh 

đạo khác từ phó 

phòng trở lên 

13 Người                   

+ Người trực tiếp 

công tác, lao 

động, học tập, 

chiến đấu và phục 

vụ chiến đấu 

(công nhân, nông 

dân,...) 

14 Người                   

3. Chia theo 

phương thức 

khen thưởng 

                      

- Thường xuyên 15                     

- Chuyên đề 16                     

- Đột xuất 17                     

- Đối ngoại 18                     

- Cống hiến. 19                     

- Niên hạn 20                     

- Kháng chiến 21                     

  

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

…….ngày... tháng...năm... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: 

0703.N/BNV-TĐKT 
Ban hành theo Thông 

tư số 03/2018/TT-

BNV ngày 06/3/2018 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 15 tháng 12 báo 

cáo 

SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG CẤP BỘ, 

BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRUNG 

ƯƠNG VÀ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC 

THUỘC TRUNG ƯƠNG 

Năm:………….. 

  

Đơn vị báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương 

  

  
Mã 

số 

Đơn vị 

tính 

Tổng 

số 

Chia ra 

Bằng 

khen 

Chiến sĩ 

thi đua 

cấp bộ, 

cấp tỉnh 

Cờ thi đua 

của bộ, ban, 

ngành, đoàn 

thể Trung 

ương, tỉnh, 

thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Huy hiệu (kỷ 

niệm chương) 

của bộ, ban, 

ngành, đoàn 

thể Trung 

ương, tỉnh, 

thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

A B c 1 2 3 4 5 

Tổng số 01             

1. Chia theo đối 

tượng khen thưởng 
              

- Tập thể 02 Tập thể           

Trong đó: Doanh 

nghiệp 
03 

Doanh 

nghiệp 
          

- Hộ gia đình 04 Hộ           

- Cá nhân 05 Người           

+ Lãnh đạo cấp bộ, 

cấp tỉnh và tương 

đương trở lên 

06 Người           

+ Lãnh đạo cấp vụ, 

sở, ngành và tương 

đương 

07 Người           

+ Doanh nhân 08 Người           

+ Các cấp lãnh đạo 

khác từ phó phòng 

trở lên 

09 Người           

+ Người trực tiếp 

công tác, lao động, 

học tập, chiến đấu và 

phục vụ chiến đấu 

(công nhân, nông 

dân,...) 

10 Người           
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2. Chia theo 

phương thức khen 

thưởng 

              

- Thường xuyên 11             

- Chuyên đề 12             

- Đột xuất 13             

- Đối ngoại 14             

- Cống hiến 15             

- Niên hạn 16             

- Kháng chiến 17             

  

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

…….ngày... tháng...năm... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: 0704.N/BNV-

TĐKT 

Ban hành theo Thông tư số 

03/2018/TT-BNV ngày 

06/3/2018 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 15 tháng 12 năm báo 

cáo 

SỐ LƯỢNG TỔ CHỨC LÀM 

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN 

THƯỞNG CỦA BỘ, BAN, 

NGÀNH, ĐOÀN 

THỂ TRUNG ƯƠNG, TỈNH, 

THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC 

TRUNG ƯƠNG 

Năm... 

Đơn vị báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Ban Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương 

  

  Mã số Đơn vị tính Số lượng 

A B C 1 

Tổng số 01 Tổ chức   

Chia theo cơ cấu tổ chức bộ máy       

- Cấp Vụ thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương 
02 Vụ   

- Cấp phòng, ban hoặc bộ phận thuộc Vụ 03 Phòng   

- Cấp ban thuộc Sở Nội vụ 04 Ban   

  

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

…….ngày... tháng...năm... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: 0705.N/BNV-

TĐKT 

Ban hành theo Thông tư số 

03/2018/TT-BNV ngày 

06/3/2018 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 15 tháng 12 năm báo 

cáo 

SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC LÀM 

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN 

THƯỞNG CỦA BỘ, BAN, 

NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRUNG 

ƯƠNG, TỈNH, THÀNH PHỐ 

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

Năm... 

Đơn vị báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương 

   Mã số 
Số lượng (Người) 

Tổng số Trong đó: Nữ 

A B 1 2 

Tổng số 01     

1. Chia theo độ tuổi       

- Từ 30 trở xuống 02     

- Từ 31 đến 40 03     

- Từ 41 đến 50 04     

- Từ 51 đến 55 05     

- Từ 56 đến 60 06     

- Trên 60 tuổi 07     

2. Chia theo trình độ đào tạo       

- Sơ cấp 08     

- Trung cấp 09     

- Cao đẳng 10     

- Đại học 11     

- Trên đại học 12     

3. Chia theo thâm niên công tác trong lĩnh 

vực thi đua, khen thưởng 
      

- Dưới 5 năm 13     

- Từ 5 đến 10 năm 14     

- Từ 10 năm trở lên 15     

 Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

…….ngày... tháng...năm... 

Thủ trưởng đơn vị 

 

  

 


		hoangnt@quangbinh.gov.vn
	2020-03-31T10:55:24+0700


		2020-03-31T14:39:05+0700


		2020-03-31T14:39:20+0700


		2020-03-31T14:39:41+0700


		2020-03-31T14:39:59+0700


		ubnd@quangbinh.gov.vn
	2020-03-31T15:10:17+0700




