
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số          /SNV-CCVC 

V/v giải quyết chế độ chính sách  

và thực hiện các báo cáo thống kê 

quản lý, sử dụng CBCCVC  

          Vĩnh Phúc, ngày      tháng      năm 2020 

          

                Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành;  

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; các tổ chức  

   Hội cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ các quy định hiện hành về giải quyết chế độ chính sách đối với 
cán bộ, công chức, viên chức kỳ 6 tháng cuối năm 2020, Sở Nội vụ đề nghị các 
cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Giải quyết chế độ thôi việc theo nguyện vọng: Căn cứ Khoản 5 Điều 1 
Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh về việc 
hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng, 
thời gian thực hiện Nghị quyết đến hết ngày 31/12/2020. Để đảm bảo thời gian 
giải quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động có nguyện vọng xin thôi việc gửi hồ 
sơ đề nghị về Sở Nội vụ trước ngày 23/12/2020.   

2. Giải quyết các chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương 
trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên ngành giáo dục, 
thanh tra, kiểm lâm và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên 
chức kỳ 6 tháng cuối năm 2020 theo đúng các quy định hiện hành. Báo cáo Sở 
Nội vụ xét duyệt theo các Biểu mẫu và lịch gửi kèm. Quá thời hạn trên, Sở Nội vụ 
không thực hiện xét duyệt đối với đề nghị của các cơ quan, đơn vị. 

3. Thực hiện các báo cáo thống kê về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, 
viên chức: Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Nội vụ chậm nhất 
trước ngày 10/01/2021, số liệu báo cáo tại thời điểm ngày 31/12/2020 các biểu 
báo cáo sau đây: 

- Các biểu mẫu gửi về Phòng Công chức viên chức gồm các biểu từ Biểu 
01-CCVC đến Biểu 12-CCVC. 

- Các biểu mẫu gửi về Phòng Xây dựng chính quyền và Cải cách hành 
chính gồm các biểu mẫu từ Biểu 01-XDCQ đến Biểu 11-XDCQ. 

Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện các 
nội dung nêu trên./. 

(Công văn và các biểu mẫu trên được đăng tải tại Website Sở Nội vụ, địa 
chỉ www.sonoivuvinhphuc.gov.vn). 
   

Nơi nhận:                                                                              
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);                                                                        

- Như trên; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; 

- Phòng Nội vụ, GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- TTYT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT,CCVC, XDCQ&CCHC. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 

http://www.sonoivuvinhphuc.gov.vn/
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