
 

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 8 năm 2020 

                    

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

                                 - UBND các huyện, thành phố; 

- Các trường Cao đẳng, trung cấp; 

- Các tổ chức Hội cấp tỉnh. 
 

 

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 62/2020/NĐ-CP ngày 

01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức, số 41/2012/NĐ-CP ngày 

08/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập;  

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo về biên chế công chức, viên 

chức năm 2020 và xây dựng Nghị quyết giao biên chế công chức, số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 trình HĐND tỉnh 

vào kỳ họp cuối năm 2020; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

báo cáo theo nội dung đề cương và thống kê, tổng hợp biên chế theo các Phụ lục 

đính kèm gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/8/2020, đồng thời gửi file mềm về 

địa chỉ Email: thanhnn3@vinhphuc.gov.vn (Đề cương và các Phụ lục được đăng 

trên Website Sở Nội vụ tại địa chỉ sonoivu.vinhphuc.gov.vn). 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Nội 

vụ (Phòng tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ - ĐT: 3 656.233) để được 

hướng dẫn thêm. 

 Lưu ý: Phụ lục số 1 - Tổng hợp biên chế công chức; Phụ lục số 2 - Tổng 

hợp biên chế sự nghiệp khác; Phụ lục số 3 - Tổng hợp biên chế sự nghiệp y tế; 

Phụ lục số 4A - Tổng hợp biên chế các trường cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp; Phụ lục số 4B - Tổng hợp biên chế sự nghiệp khối trực thuộc Sở 

GD&ĐT; Phụ lục số 4C - Tổng hợp biên chế sự nghiệp giáo dục khối tiểu học, 

THCS, TT GDNN GDTX cấp huyện; Phụ lục số 4D - Tổng hợp biên chế khối 

Mầm non; Phụ lục số 5 - Tổng hợp hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP.  

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

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh 

- UBND tỉnh        (B/c); 

- Giám đốc Sở  

- Như trên; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT, TCBC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 

 

 

V/v báo cáo tình hình quản lý  

và sử dụng biên chế năm 2020  

mailto:thanhnn3@vinhphuc.gov.vn
http://www.sonoivu.vinhphuc.gov.vn/
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