BỘ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2114 /BNV-CCVC

V/v báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức năm 2021

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia Thành phố HCM.

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP1, Nghị định số 47/2020/NĐ-CP2 của Chính
phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước về dữ liệu cán bộ, công
chức, viên chức trên trục liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia. Để có số liệu tổng hợp báo cáo
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đề nghị
Quý cơ quan gửi báo cáo bằng văn bản về thống kê đội ngũ công chức, viên chức năm
2021 (kể cả cán bộ, công chức cấp xã) thuộc thẩm quyền quản lý của mình, tính đến thời
điểm ngày 31/12/2021, theo các nội dung sau:
1. Đối với báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức từ cấp huyện
trở lên thực hiện theo Biểu số 01 (viết tắt là BM01/BNV) và cán bộ, công chức
cấp xã Biểu số 02 (viết tắt là BM02/BNV) ban hành kèm theo Thông tư số
11/2012/TT-BNV3.
2. Đối với báo cáo thống kê số lượng, chất lượng viên chức trong các đơn vị
sự nghiệp công lập thực hiện theo Biểu số 03 (viết tắt là BM03-VC/BNV) ban
hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV4.
Đề nghị Quý cơ quan khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Nội vụ (Vụ Công chức
-Viên chức) trước ngày 15/6/2022, số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, đồng
thời gửi kèm theo file biểu mẫu định dạng theo Microsof Excel 2019 và gửi về địa
chỉ Email: duongthanglong@moha.gov.vn.
Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính
phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.
2
Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia se dữ liệu số của cơ quan
nhà nước.
3
Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ
công chức.
4
Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên
chức.
1

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Trương Hải Long;
- Lưu: VT, CCVC.
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