
 

 

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ                                   Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số:            /SNV-TCBC                              Vĩnh Phúc, ngày         tháng 7 năm 2020 

                    

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

                                          - UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 3437/BNV-TCBC ngày 10/7/2020 của Bộ Nội vụ 

về việc báo cáo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non phổ 

thông công lập; Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo,UBND các huyện, 

thành phố rà soát, tổng hợp chi tiết thực trạng về trường, lớp, học sinh biên chế sự 

nghiệp giáo dục năm học 2019-2020 và kế hoạch trường, lớp, học sinh, biên chế 

sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021 theo các Phụ lục số 1, 1A, 2, 2A kèm theo 

văn bản này.    

Công văn và mẫu các Phụ lục được đăng trên Website Sở Nội vụ tại địa 

chỉ: www.sonoivu.vinhphuc.gov.vn. 

Phụ lục thống kê của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ (Phòng Tổ 

chức biên chế và tổ chức phi chính phủ) trước ngày 17/7/2020, đồng thời gửi 

file mềm vào địa chỉ Email: thanhnn3@vinhphuc.gov.vn. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị liên hệ 

về Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ (ĐT: 02113.656.233) để 

được hướng dẫn thêm. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;        (B/c) 

- Giám đốc Sở; 

- Như trên; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT, TCBC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hoàng Thanh 

 

 

V/v thống kê số lượng về trường, lớp, học 

sinh số người làm việc trong cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công lập 
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