CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Thc 1p — Tir do — Hanh phüc
15 tháng 01 nàm 202]
Ct'ra Lô, ngày

UY BAN NHAN DAN
TH! XA CIA LO
/UBND-NV
So: 59
V/v thixc hiên ch do báo cáo
thông ké djnh k' cong tác VTLT
và tài lieu luu trQ näm 2020

KInh giri:
- Thu truàng các dan vj sr nghip trrc thuc;
- Chu tjch UBND các phrnmg.
Thirc hin Cong van so: 53/SNV-VTLT ngày 11/01/202 1 cüa S Ni viii ye vic
thixc hin chê d báo cáo thng kê djnh k' cong tác van thu, luu trt va TLLT näm
2020. D có Ca sâ tng hçip, báo cáo Chi cic Van thu - LLru trtt Ngh An ye cong tác
van thu, luu trü tai thi xä Cira Lô nãm 2020; UBND thi xa Cira Là yeu c.0 Thu
tru&ng cac dan vj si,r nghip trrc thuc, Chñ tjch UBNID các phung rà soát 1i cong
tác van thu và tài lieu luu trtr và tài 1iu co' quan, dan vj theo Biu mu s 03 (co máu
gi kern).
KS' han báo cáo: Duoc tInh tü ngày 01 tháng 01 den hêt ngày 31 tháng 12 cüa
nãm báo cáo.
Yêu cu Thu tru&ng các dan vj sr nghip trirc thuc và ChU tjch UBND các
phiRmg nghiêm tüc thirc hin. Báo cáo gi'ri v UBND thj xôi Cira Là (qua phbng N3i
vy) và email: tranphuongdungubndgmai1.com truc ngày 18/O1/2O21./.Ncrinhân:
- Nhu' trên;

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU ICH

- Lu'u: VTNV.A_
Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò
15-01-2021 09:07:00 +07:00

Doãn Tiên Dung

Biu s: 03/SNV-VTLT
Dn vi báo cáo

sO NHAN s
LAM CONG TAC VAN THU

Don vi nhân báo cáo
Näm
Ngay nhn báo cáo:
Ngày 30 tháng 12 hang nàm

Don vj tInh: Ngu'&i
Coquan,Co'quan, Coquan, Co'quan,

A

1. Tong s nhân SIJ (Co dn 31-12 nam
báo cáo)
- Trong do: NU
- Trong do chuyên trách
2. Chia theo trInh do dào tao
a) Trên dai hoc
b) Dai hoc
- Trong do chuyên ngành van thu, luu tr(r
c) Cao ding
- Trong do chuyên ngành van thu, luu tnt
d)Tmngcp
- Trong dO chuyên ngành van thu, luu 1r1t
d) Sa cp (tip hun ngn hn)
- Trong do chuyên ngành van thir, lu'u lrCr
3. Chia theo ngch cong chtic, chfrc
danh ngh nghip viên chIrc, chtTrc
danh nghê nghip van thir
-Vanthuchmnhvatixcrngdumg
-VAnthuvàtrcmgduong
-VanthungcpvàtnrGngduang
-Khác
4. Chia theo nhOm tui
-Tir30tr&xung
-Tr31dn40
-Tr41dn50
-Tr51dn55
-Tr56dn60
- Trên 60 tui
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Biu s 03/SNV-VTLT: S nhân sir lam cong tác van thir
1. Khái nim, phuong pháp tinh
a) Khãi nim: Nhân s1r lam cong tác van thu là ngtri thirc hin các hoit dng van
thu theo quy djnh cüa pháp 1ut tai các ca quan, to chirc.
b) Phucmg pháp tInh: s6 nhân sir lam cong tác van thu là s nguii lam chuyên
trách van thu hotc ngui lam cong tác van thu kiêm nhim cong tác khác có den hêt ngày
31 tháng 12 näm báo cáo.
Tru?mg hçip ngui lam cOng tác van thu kiêm nhirn cOng tác luu trr thi chi thng
kê mt trong hai biêu: Biêu so nhân sir lam cOng tác vAn thu (Biêu so 03!SNV-VTLT) hotc
Biu so nhân sir lam cOng tác luu tri (Biêu so O8ISNV-VTLT).
2. Cách ghi biu
Ct 1: Ghi tng sêi nguYi lam cOng tác vAn thu và chia theo tirng loai twmg 1rng
vâi các dông cUa ct A cO den th?yi diem 31 tháng 12 nAm báo cáo;
Ct 2: Ghi s ngithi lam cOng tác vAn thu tai c quan, t chIrc cp I và chia theo
tirng loii tming lrng vó'i các dông cüa ct A có den th?i diem 31 tháng 12 nAm báo cáo;
Ct 3: Ghi s ngu?Yi lam cOng tác vAn thu tai c quan, t chtrc cp II và chia theo
trng loi tuong 1rng vâi các dOng cüa ct A có den thii diem 31 thAng 12 nAm báo cáo.
Ct 4: Ghi so ngui lam cOng tác vAn thutii Co quan, th chirc cp III và chia theo
trng loai tuong i'rng vri các dOng cña ct A có den th?ii diem 31 tháng 12 nAm báo cáo;
Ct 5: Ghi so ngu?ñ lam cOng tAc vAn thut?i Co quan, t chirc cp IV và chia theo
tlrng loai tuong irng vâi các dông cüa cOt A cO den th?ii diem 31 tháng 12 nAm báo cáo;
COt 6: Ghi s ngui lam cOng tác vAn thu tai cp huyn và chia theo ti'rng loi
tuong i.'rng vfci các dOng cüa cOt A có den thi diem 31 tháng 12 nAm báo cáo;
COt 7: Ghi s ngui lam cong tAc vAn thu tti cp xA và chia theo t11ng loi tumg
üng vOi các dông cüa cOt A có den th?yi diem 31 tháng 12 nAm báo cáo.!.
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