BO NO! vJ

S6: O

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VI1T NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc

/2019/TT-BNV

Ha Ni, ngày JO tháng 6 näm 2019

VAN PHONG DDBQH, HOND
vA UBND TFNH lAY NINI-I
A'

S0

DEN Ngay:L-/../.LL.
Chuyn

THÔNG flY
Quy dnh che dQ bao cao cong tac nganh Nçi vi
A

F

P

A

F

*

Can ci Nghj djnh so' 34/2017/ND-CF ngày 03 tháng 4 nám 2017 cüa
Chinh phii quy a'jnh chzc náng, nhim vli, quyn hn và cc' cá'u tá chic cia B5
Ni vy;
Can c& Nghj dfnh s6 09/2019/ND-CF ngày 24 tháng 01 náin 2019 cza
CiiInh phi quy dfnh v chl dç5 báo cáo cia cc quan hành chInh nhà nwO'c;
Can ci Quyt djnh s 28/2018/QD-T7 ngày 12 tháng 7 nárn. 2018 cia
Thi twó'ng ChInh phü v vic gii, nhan van ban din tz gffia các cc quan trong
h tMng hành chInh nhà ntthc.
Theo d nghj cza Chánh Van phông Bô NQ1 vy,
Bç trw&ng B5 Ni vy ban hành Thông tu' quy djnh chE dç báo cáo cOng
tác ngành N5i vy.
Chiro'ng I
QUY DH CHUNG
.A

• ..

Dieu 1. Phm vi dieu chinh
1. Thông hr nay quy djnh nguyen tc, thm quyn, yêu cu di vci vic
ban hãnh ch d báo cáo cong tác ngành Ni vii; huàng dn thành phn mt s
ch d báo cáo cong tác djnh ks'; quy djnh trách nhim cUa các cci quan, t chüc
trong vic thl?c hin ch d báo cáo cong tác ngành Ni vii.
2. Thông hr nay không diu chinh ch d báo cáo th6ng kê, báo cáo m.t
và báo cáo ni b trong tfrng c quan hành chInh nhà nuâc lien quan dn lTnh
virc cong tác ni vi.
3. Các ni dung có lien quan dn vic thrc hin ch d báo cáo cong tác
ngành Ni vi không quy djnh t.i Thông ttr nay thI ducic thrc hin theo quy djnh
lien quan ti Nghj djnh s 09/2019/ND-CP ngày 24 thng 01 nàm 2019 cUa
ChInh phU quy djnh v ch d báo cáo cUa Co quan hãnh chInh nhà nithc (sau
day vit là Ngh djnh s6 09/2019/ND-CP).
tat

Diu 2. Di ttrQ'ng áp ding
1.Các b, co quan ngang bO, co quan thuc ChInh phü.
2. tJy ban nhãn dan các tinh, thành ph trrc thuc Trung uong.

Diu 3. Các 1oi ch d báo cáo cong tác ngành Ni vti dirçrc cp co
tham quyen (quy d!nh ti Dieu 5 Thong ttr nay va Dieu 6 Ngh d!nh so
09/2019/ND-CP) ban hành
1. Ch d báo cáo cong tác dj.nh k' ngành Ni vi là ch d báo cáo dixçic
ban hành nhm dáp irng yêu cu thông tin tng hcip, toàn din d phiic viii cong
tác chi dao, diu hãnh và thc hin chirc nng quàn l nhà nuâc cüa B, ngành
Nôi vu ducic thirc hiên theo mt chu k' xác djnh và 1p 1i nhiu 1n.
2. Ch d báo cáo cong tác chuyên d ngành Ni vi là ch d báo cáo
dixcic ban hãnh nhm dáp frng yêu cu thông tin có tInh chuyên sâu v mt chü
d thuc lTnh vvc NOi vi d phic vi cong tác chi do, diu hãnh và thc hin
chüc näng quãn l nhà nithc cUa B, ngành Ni vi và phài thrc hin mt hoc
nhiu 1n trong mt khoãng th&i gian nht djnh.
3. Ch d báo cáo cong tác dt xu.t ngành Ni vi là ch d báo cáo cttrçic
ban hành nhm dáp frng yêu cu thông tin v các v.n d phát sinh dt xut trong
linh vrc Ni vii.
Chtroiig H
QIJY DINH YE VIC BAN HANH CHE DQ BAO CÁO;
HU'(NG DAN THANH PHAN MQT SO CHE DQ BAO CÁO
CONG TÁC D!N}I K' NGANH NQI vJ
Mtic 1
NGUYEN TAC, THAM QUYEN BAN HANH VA
NQI DUNG CHE DQ BÁO CÁO CONG TÁC NGANH NQI VJ
Diu 4. Nguyen thc ban hành ch d báo cáo cong tác ngành Ni vu
1. Bâo dam cung cp thông tin kjp th&i, chInh.xác, dy dü phic vii hiu
qua cho hot dng quãn l, chi do, diu hãnh cUa c.p có thm quyn trong lTnh
virc NOi vi; lam cci sâ d Chinh phü, Thu tuáng ChInh phü, B Ni vii thirc hin
tht ch dO báo cáo di vói Quc hOi, Uy ban thtràng vi Quc hOi; lam co sâ d
Uy ban nhán dan tinh, thành ph6 trirc thuOc Trung ucng thrc hin ch dO báo
cáo d6i vth HOi dng nhãn dan c1ng cp trong linh viic NOi vu.
2. NOi dung ch dO báo cáo cong tác ngành NOi vi phãi phü hçip vài quy
dinh ti các van ban lien quan do các c quan và nguoi cO thm quyn ban hãnh.
3. Ch dO báo cáo cong tác ngành NOi vi chi dirçic ban hành khi that sir
c.n thi& ct phic vi mvc tiêu quãn l, clii do, diu hành cüa c.p có thm quyn
trong lTnh vrc NOi vii.
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4. Ch d báo cáo cong tác ngânh Ni vii phãi phi hqp v th.m quyn ban
hành quy djnh ti Diu 5 Thông tixnáy và Diu 6 Nghj djnh s6 09/2019/ND-CP;
d6i tixqng yêu cu báo cao, bão dam rö rang, th6ng nht, dng b, khã thi và
không trüng 1p vâi ch d báo cáo khác. Giãm thi da yêu cu v s hxçing, t.n
suit báo cáo nhm ti& kim thii gian, chi phi, nhán 1xc trong thirc hin ch d
báo cáo cong tác ngành Ni vi1.
5. Các s6 1iu
cu báo cáo trong th1rc hin ch d báo cáo cong tác
ngành Ni vi phâi dng bO, th6ng nht v khái nim, phixcing pháp tInh và dan
vj tInh d bâo dam thun lqi cho vic tng hçip, chia sé, khai thác, sir diing thông
tin báo cáo.
yeu

6. D.y m?nh üng ding cong ngh thông tin trong thrc hin ch d báo
cáo cOng tác ngành Ni vii, huàng tâi chuyn d.n tr báo cáo bang van ban giAy
sang báo cáo b&ng
bàn din tCr. TAng cung k 1ut, k' ci.rang trong thirc
hin ch d báo cáo và cong tác phi hcTp, chia sé thông tin báo cáo cOng tác
ngành Ni viii.
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Dieu 5. Tham quyen ban hanh che d bao cao cong tac nganh NQ1 vi

1. B tnxing B Ni v ban hành theo thrn quyn hoc trmnh ChInh phü,
Thu tiiàng ChInh phü ban hành ch d báo cáo cong tác djnh ks', chuyên d, dt
xut thuc phrn vi quãn 1 nhà nilOc cüa B Ni vi d yêu cu các b, cci quan
ngang bt, ca quan thuc ChInh phü, Uy ban nhãn dan tinh, thành ph trirc thuQc
Trung i.rong thirc hin trong phm vi cã nuâc.
2. Uy ban nhan dan tinh, thành ph trirc thuc Trung i.rcing ban hành ch d
báo cáo djnh kS', chuyên d, dt xut v linh virc cong tác ngành Ni vi d yêu cu
các co quan hành chInh nha nu&c cp duth và t chi.'rc, cá nhãn có lien quan trong
phm vi dja bàn quàn 1 cüa tinh, thãnh ph trirc thuc Trung ucing thirc hin.
Diu 6. Ni dung ch d báo cáo cong tác ngành Ni vii

NQi dung ch d báo cáo cong tác ngành Ni vii bao gm các thành ph&n
theo quy djnh t.i Diu 7 Nghj djnh s 09/2019/ND-CP.
Diu 7. Yêu cu chung v vic ban hành các ch d báo cáo cong tác
ngành Ni vii

Yêu cu chung v vic ban hành các ch d báo cáo cong tác ngành NOi vi
thc hin theo quy djnh t.i Diu 8 Ngh dinh s 09/2019/ND-CP.
A
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Then 8. Yen can
cii the
doi voi vice ban hanh cac loal che dQ bao cao
cong tác ngành Ni vi
A

A
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1. Yêu cAu d6i vOi vic ban hành ch d báo cáo cong tác dt xu& ngành
Nivii
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a) Ch d báo cáo cong tác dt xut ngành Ni vii duqc ban hành bang vn
bàn hãnh chInh cUa cp có thm quyn;
b) Ch d báo cáo cong tác dt xut ngành NOi vii duqc ban hành phâi
bao gm các thânh ph.n ni dung thi thiu quy djnh ti khoãn 2 Diu 9 Nghj
djnh s 09/2019/ND-CP.
2. Yêu câu di vâi vic ban hành chê d báo cáo cong tác chuyên dê
ngànhNivi
a) Ch d báo cáo cong tác chuyên d ngành Ni vi duçic ban hành tai vn
bàn quy phm pháp 1ut hoc bng vn bàn hânh chinh cUa cp có thm quyn;
b) Ch d báo cáo chuyên d cong tác ngành NOi vi duçic ban hành phái bao
gm các thành phn ni dung ti thiu quy dnh tii khoàn 2 DiM 10 Ngh djnh s
09/2019/ND-CP.
3. Yêu cu d6i vâi vic ban hành ch d báo cáo cong tác djnh k' nganh
Ni vi
a) Ch d báo cáo cong tác djnh kS' ngành Ni vi phãi &rqc ban hành ti vn
ban quy phm phap 1ut cua cap co tham quyen;
F
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b) Ch c1 báo cáo cong tác djnh k) ngành Ni vi dixçic ban hành phái bao
gm các thành phn ni dung thi thiM quy djnh tai khoàn 2 DiM 11 Nghj dnh s
09/2019/ND-CP.
DiM 9. Thô'i gian cht s6 Iiu trong ch d báo cáo cong tác dnh k5r
ngành Ni vu
Th&i gian ch& s 1iu trong ch d báo CáO Cong tác dijnh k' ngành Ni vi
thirc hin theo các quy djnh tai DiM 12 Nghi. djnh s 09/20191ND-CP.
DiM 10. Thb'i hin gui báo cáo trong ch t1 báo cáo cong tác djnh k'
ngành Ni vii
Th&i hn gCri báo cáo cOng tác djnh k' ngành Ni vi phái can cr vào các
yêu cu ciii th v thông tin báo cáo, di tirçing báo cáo d quy djnh cho phü vri quy
dnh tai khoàn 1 DiM 13 Nghj djnh s 09/2019tND-CP.
Mijc 2
H1J't1NG DAN THANH PHAN MOT sO CHE DO BAO CÁO
CONG TAC DINT! K' NGANTI NØI VJ
DiM 11. Ch d báo cáo so' kt cong tác 6 tháng du Ham
1. Ten báo cáo: Kt qua cong tác 6 tháng du näm, phirmg hithng nhim
vi 6 tháng cui näm (näm thirc hin báo cáo) ngành Ni vi.
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2. Ni dung yêu câu báo cáo
a) Tng hçip tInh hinh, dánh giá tin d, k& qua thrc hin nhim vi trong
t1rng lTnh virc cong tác ngành Ni vi bao gm: Kt qua cong tác tham mi.ru xây
dirng các d an, van ban quy phim pháp 1ut, van ban nghip vi và các ch d,
chInh sách thuQc lTnh virc Ni vi; kt qua, tin dO trin khai thçrc hin các quy&
djnh, chfnh sách cüa các cp CO thm quyn v lTnh virc NOi vil; vic xây dirng
k hoch, chuang trInh cong tác.
b) Cong tác tham mini giüp länh do bO, ngành, dja phtwng trong vic clii
dao, diu hành, phi hqp cOng tác gifta các dan vi thuOc bQ, ngành và dja
phuang trong thirc hin cong tác thuOc linh virc NOi vii.
c) Cong tác thanh tra, kim tra, tip cong dan, kin nghj, phân ánh và
phông chng tham nhiing trong linh virc NOi vii.
d) Dánh giá thun lqi, khó khan, vithng m.c trong trin khai nhim v1i;
clii ra ru dim, nhuçic dim và phãn tIch nguyen nhãn.
d) Di,r kin k hoch, nhim v11 cong tác 6 tháng cui nam (näm thirc hin
báo cáo); giãi pháp t chüc thirc bin, bài h9c kinh nghiim và các kin ngh, d
xut vài các cp có thm quyn (nu có).
3. Di tixçYng thirc hin báo cáo
a) Các bO, ca quan ngang bO, ca quan thuOc ChInh phü.

b) Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trrc thuOc Trung uclng.
4. Ca quan nhn báo cáo

BO NOi vi (dia chi s 08 dithng Ton That Thuyêt, qun Nam Tir Liêm,
thành ph Ha NOi).
5. Phi.rcxng thirc g1r1, nhn báo cáo.
Báo cáo b&ng van ban din tCr có chü k s cüa ngi10i có thm quyn g1ri
BO NOi vv theo dja clii trên Triic lien thông van ban quc gia.
6. Tn sut thirc hin báo cáo.
Thuc hin 01 lnI01 nam.
7. Th?ñ h?n g1r1 báo cáo: Trithc ngày 10 thãng 6 cüa nam báo cáo.
8. Mu d cucing báo cáo
a) D& vôi bO, Ca quan ngang bO, ca quan thuOc ChInh phü: Thirc hiOn
theo mu d circing tai Ph hic S6 01.
b) D6i vâi Uy ban nhân dan tinh, thành ph6 trixc thuOc Trung uang: Thirc
hin theo mu d cuong ti Phi liic s6 02.
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Dieu 12. Che dç bao cao tong ket cong tac nam
1. Ten báo cáo: Kt qua cong tác näm (näm thrc hin báo cáo), phucmg
hu&ng nhim v1i näm (nàm 1in k) ngãnh Ni vu.
2. Ni dung báo cáo
a) Thrc hin theo quy djnh ti các dim a, b, c và d khoãn 2 Diu 11
Thông tix nay.
b) Dr kin k hoach, nhim vii cong tác näm 1in k cUa k' báo cáo;
giâi pháp t chrc thrc hin, bài h9c kinh nghim và các kin nghj, d xut vci các
cp có thm quyn (nu
co).

3. Di tiiçlng thrc hin báo cáo
a) Các b, co quan ngang b, ca quan thuc ChInh phü.
b) Uy ban nhãn dan các tinh, thành ph trçrc thuc Trung uclng.
4. Ca quan nhn báo cáo
B Ni viii (dja clii s 08 duàrng Ton Tht Thuyt, qun Nam Tir Liêm,
thành ph Ha Ni).
5. Phuang thüc gCri, nhn báo cáo.
Thrc hin theo quy ctjnh ti khoân 5 Diu 11 Thông lii nay.
6. T.n su.t thrc hién
Thirc hiên 01 lriI01 n.m.
7. Thii hn gri báo cáo: Trtxâc ngáy 10 tháng 12 cüa nm báo cáo.
8. Mu d ci.rang báo cáo
a) D6i vri b, ca quan ngang b, ca quan thuc ChInh phU: Thrc hin
theo mu d cuxng ti Phi lic s 03.
b) Di vài Uy ban nhán dan tinh, thành ph trrc thuc Trung hang: Thirc
hin theo mu dà ci.rcxng tai Phii h1c s 04.
Diu 13. Dôi vói các ch d báo cáo cong tác djnh kS' ngành Ni vu
khOng quy djnh ti Thông tir nay
1. D& vâi các ch d báo cáo cong tác djnh k5' ngãnh Ni vii dang có hiu
1rc thi hãnh theo quy djnh t.i van
quy phm pháp 1ut do Chmnh phU, ThU
ti.ràng ChInh phU ban hành thI thrc hin theo quy c1nh ti khoãn 3 Di&u 32 Nghj
djnh s6 09/2019/ND-CP.
ban
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2. Các ch d báo cáo cong tác djnh kS' ngành Ni vi do B tnthng BO
Ni vi ban hành truâc khi Thông tu nay có hiu 1irc thI tip tic có hiu hrc thi
hành dn khi dixçic sra di, b sung, thay th ho.c bj bAi bO.
3. Các ch d báo cáo cong tác djnh kS' ngành Ni vi ban hành sau khi
Thông tix nay có hiu lirc thI phãi thc hin dung các nguyen tic, yêu c.0 cüa
Nghj djnh s 09/2O19fND-CP và cUa Thông ttr nay.
Chirong HI
TO CH11'C THVC HI1N
Diu 14. Hiu hc thi hành
Thông tu nay có hiu hrc thi hành k tr ngày 25 tháng 7 nm 2019 và
thay th Thông ttr s6 06/2016iTT-BNV ngày 24 tháng 11 näm 2016 cüa Bô
triiâng Bô Ni vi quy dinh ch d thông tin, báo cáocông tác ngành Ni vii.
f)iu 15. Trách nhim thi hành
1. Các b, ca quan ngang b, ca quan thuc Chinh phü; Uy ban nhán dan
các tinh, thãnh ph trrc thuc Trung ucing có trách nhim t chirc quán trit,
thrc hin nghiêm tüc các ch d báo cáo cOng tác ngành Ni vi theo quy djnh
tai các van ban quy phim pháp 1ut cüa cp có thm quyn và quy dlnh ti
Thông ti.r nay.
2. BQ Nôi vi có trách nhim
a) Hthng dan, theo dôi, don dc, kim tra vic thic hin Thông tu nay;
quãn 1, km trt chia sé thông tin báo cáo cOng tác ngánh Ni vi theo quy djnh.
Tnrâc ngày 25 tháng 12 hang n.m, tng hqp tInh hInh thrc hin ch d báo cáo
quy djnh tai Diu 11 và Diu 12 Thông tu nay d lam ca s0 d bInh xét khen
thu&ng cüa ngành Ni v11.
b) Cong b danh mic báo cáo djnh k' quy djnh tai van ban quy phm
pháp 1ut do B truâng Bô Ni vti ban hành hoc tham mi.m cho cp Co thm
quyn ban hành trên Cng thông tin din tü cüa B Ni vii theo quy djnh.
c) Tang hçip, xay drng Báo cáo sc k& cong tác 6 tháng d.0 nam (tru&c
ngày 25 tháng 6) và Báo cáo tng k& cong tác näm (truâc ngày 25 tháng 12) cüa
ngành Ni vi gri báo cáo ChInh phü, Thu tu&ng ChInh phü và g1ri cac b,
ngãnh Trung hang, U ban nhân dan các tinh, thành ph tric thuc Trung uong
cung cp thông tin.
d) Xây dirng, v.n hãnh H thng thông tin báo cáo cUa B Ni vi dam
bão k& n& vOi H thong thông tin báo cáo ChInh phü.
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d) Rà soát, d xut cp có thm quyn ban hành van bàn quy phm pháp
1ut süa di, b sung hoc thay th các ch d báo cáo cong tác djnh kS' thuc
ch(rc näng quãn 1 nhà nithc cüa B Ni vi chua phü hçp vói nguyen tic, yéu
cu cUa Ng1ij djnh s 09/2019/ND-CP và Thông tu nay.
3. Trong qua trInh trin khai th'iic hin, nu Co vuàng mc d nghj các ca
qiian, th chüc phãn ánh v B Ni vi d tng hcip, xem xét, giái quyk/.,Noinhin:
- Thu tithng Chinh phñ (d b/c);
- Phó Thu tuàng Trucmg Hàa Binh (dê b/c);
- Các b, c quan ngang b, ca quan thuc ChInh phü;
- UBND các tlnh, TP trrc thuc TW;
- V (Ban) T chCrc can b các bO, ci quan ngang b, ca
quan thuc Chlnh phU;
- Sex Ni viii các tinh, thành ph6 trrc thuc Trung ucxng;
- Civic kim tra VBQPPL, B Tu pháp;
- Cong báo;
- Cong thông tin din ttr Chmnh phü;
• Ltru: VT, VPB (THTK;DQ) (5b).
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MAu BE C!XONG CHE DO BAO CÁO DNB K SO KET CONG TAC
6 THANG DAU NAM A DVNG DO! Vfl BQ, CO QUAN NGANG BQ,

CO QUAN THUQC CHINH PHU
(Kern theo Thong tir s6 PJ/2019/TT-BNV ngày1háng nãrn 2019 cüa Bç3 fritOng B(5 N.5i v)-'
BO, CO QUAN NGANG BQ,
CO QUAN THUQC CHINH PHU
S:

CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
ngày .... thdng ... nOrn

/BC-tên DV

BAO CÁO
Kt qua cong tác 6 tháng du nàm và
phuong htr&ng, nhim vu 6 tháng cu6i näm (näm thyc hin báo cáo) ngành Ni vi

Phan I
KET QUA CONG TAC 6 THANG DAU NAM
I. LINH VIIC TO CHUC NHA NJXOC
1. V cong tác t$ chü'c b may, quãn I' biên ch
2. Ve cong tác quãn I' can bç, cong chuc, vien chuc

3. V cong tác dào to, bi dwOng can b, cong chfrc, viên chfrc
4. V cong tác dan vn, dan chü, bInh ding giOi và can b nü
5. V cong tác quãn i' nhà nuàc v thanh niên
6. V quãn 1 hi và t ch(rc phi chInh phü (nu có)
II. LINH VC THI DUA, KHEN THUONG
Ill. LIN}I VVC VAN THU, LUU TRIY
IV. DANH GIA
1.Uudim
2. Tn ti, hn ch
3. Nguyen nhân
Phanil
PHUONG HUNG, NHIM VIJ CONG TAC 6 THANG CUOI NAM
I.NHM V, CHUONG TRII4H CONG TAC 6 THANG cuOi NAM

(Nêu ciii th trên tirng linh vrc)
IL GIAI PHAP, MEN NGHJ, oE XUAT.
1. Giãi pháp thtrc hin.
2. Kin nghj, d xut.

Noi nh2n:
- B NQi vii;

THU TRIXONG CO QUAN

-Ltru:..

9

PIIV LVC sO 02
MAU DE CUONG CHE DO BAO CÁO D!NB K' S KET CONG TAC
6 THANG DAU NAM AP DUNG DO! VII CAC TINH,
THANH PHO TRUC THIJQC TRUNG UONG
(Kern theo Thông tw sáJI'2019/1T-BNVngay#thang I nãrn 2019 cüa Bç3 trzthng B5 N.5i vu),,
UBND TiNT!, THANH PHO
TRIIC THUQC TRUNG U1NG
S&

CQNG HOA xA HQI CHU NGHtA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc
, ngày .... thông ... nàrn

IBC-tên DV

BAO CÁO
Kt qua cong tác 6 tháng du nAm và
phirong hu*ng, nhim vu 6 tháng cui nàm (näm thiic hin báo cáo) ngành Ni vu
Phan I
KET QUA CONG TAC 6 THANG DAU NAM, NAM.
I. LINT! VVC TO CHUC NBA NU(1C
1.V cong tác t chirc b may, biên ch
2. V cong tác quãn 1y can b, cong chIrc, viên chfrc
3. V cong tác dào to, bi du&ng can b, cong chirc, viên chtrc
4. V cong tác xây dirng chInh quyn dla phtrong, quãn 1y dla gioi hành chInh
5. V cong tác dan vn, dan chü, bInh ding gi&i và can b n&
6. V Cong tác quãn I' nhà nrrc v thanh niên
7. V quãn 1 hi và ti chfrc phi chinh phil
II. LINH VU)C THI DUA MIEN THUNG
Ill. LINH VVC TIN NGTJO'NG, TON GIAO
IV. LINH WC VAN THIX, LULl TR
V. CONG TAC THANH TRA, KIEM TRA, GIAI QUYET KHIEU Ni1, TO CAO, GIAI
QUYET ' MEN, MEN NGH! CUA CIYA TEl LIEN QUAN DEN CONG TAC NO! VJ
VI. DANH GIA.
1.lfu dim.
2. Tn ti, han ch&
3. Nguyen nhân.
Phan II
PHU'cYNG HUING, NHIM VV CONG TAC 6 THANG CUOI NAM
I.NHIM VIJ, CIIUONG TEIINH CONG TAC 6 THANG cuOi NAM
(Nêu cu th trên tinig I1nh vip)
II. GIA! PHAP, MEN NGH!, DE xuA'r.
1. Giili pháp thrc hin.
2. Kin ngh, d xut.
Nci nhmn:
-BNivv;

THU TRUNG CO QUAN

- Li.ru:..
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P1W LIJC SO 03

iiAu DE CUONG CHE DO BAO CÁO D!NI K TONG KET CONG TÁC NAM AP DIJNG
DO! vn CAC BQ, CO QUAN NGANG BQ, CO QUAN THUQC CHINH PI{U
(Kern theo Thông tusá4/2019/TT-BNVngajtháng Inám 2019 cza Bç5 tritóngB(3 N5i vu)'
BQ, CO QUAN NGANG BQ,
CO QUAN THUQC CHiNH PHU
S&

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

/BC-tên DV

, ngày .... tháng ... nàrn

BAO CÁO
Kt qua cong tác näm (näm thrc hin báo cáo) và phirong htr&ng, nhim vi cong tác nàm (näm
Iin k) ngành Ni vi.i
A
Phan
I
KET QUA CONG TAC NAM (NAM THC HIN BÁO CÁO)

I. LINH V1C TO CHIDC NBA NUOC
1.V cong tác t chfrc b may, quãn 1 biên ch
2. V cong tác quan l can b, cong chfrc, viên chfrc
3. V cong tác dao to, bi dirOng can b, cOng chfrc, viên chfrc
4. V cong tác dan von, dan chü, binh ding giói và can b nfr
5. V cong tác quãn 1 nha niróc v thanh niêu
6. V quãn 1) hi và t chirc phi chInh phü (nu cO)
II. L11H VC THI DUA, KHEN THUNG
Ill. LfNH VC VAN THU, LUU TRU
IV. DAM! GIA
1.Uudim
2. Tn t31, hn ch
3. Nguyen nhân
A
Phanli

PHUONG HUNG, N}IIM V1 CONG TÁC NAM (NAM LIEN KE)
I.N1M V, CHUG TRfrH CONG TAC NAM (NAM LIEN ICE)
(NOu ciii th trOn tirng IInh vrc)
H. GIAI PHAP, MEN NGH!, oE XUAT.
1.Giãi pháp thyc hin.
2. Kin nghj, d xut.

Nc'i nh?ln:

THU TRUNG CO QUAN

-BNivi;
-Luu:..
11

PHIJLVC SO 04
MAU BE CUaNG CHE DQ BAO CÁO Dj1H K TONG KET CONG TAC NAM AP D!JNG
DOI VOICAC T!NH, THANH PHO TRIC THUQC TRUNG hONG
(Kern theo Thông tit sá2019/2T-BNV ngàymhang 6 nárn 2019 ca Bç5 trzthng Bç3 N5i v&Jw,
UBND TINH, THAN}I PHO
TRVC THuQc TRUNG hONG
S6:

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tu do - Hnh phiic

/BC-tên CQ

, ngày .... thông ... nàrn

BAO CÁO
Kt qua cong tác näm (näm thtc hién báo cáo) và phrong hu*ng, nhim vu cong tác näm (nm
1in k) ngành Ni vu
A
Phanl

KET QUA CONG TÁC NAM (NAM THI)C HIN BAO CÁO)
I. LINTI VC TO CH1YC NHA NI1(1C
1.V cong tác t chirc b

may,

biên ch& quãn 1 hi và th chüc phi chinh phü

2. V cong tác quãn 1 can b, cong chfrc, viên chüc
3. V cong tác dâo t3o, bi duüng thu b, cong chcrc, viên chfrc
4. V cong tác xây diyng chinh quyn dla phuong, quãn I da giOi hành chInh
5. V cong tác dan vn, dan chü, binh ding gio'i và can b nfr
6. V cOng tác quán 1' nhà nw&c v thanh niên
7. V quãn 1 hi và th chfrc phi chInh phü
II. LINT! VC THI DUA MIEN TH1SONG
Ill. LINT! VIJC Tf N NGUONG, TON GIAO
IV. LINH VC VAN THU, LtfU TR
V. CONG TAC THANH TRA, KIEM TRA, GIAI QUYET KHIEU NiI, TO CAO, GIAI
QUYET ' MEN, MEN NGHI CUA CIYA TRI LIEN QUAN DEN CONG TAC NQI V1J
VI. DANE! GIA.
1.U'u dim.
2. Tmn t3i, hn ch.
3. Nguyen nhân.
A
Phan
II

PHhONG HISNG, NHM VTJ CONG TAC NAM (NAM LIEN ICE)
I. NBIEM VIJ, CIIU'ONG TRiM! CONG TAC NAM (NAM LIEN ICE)
(Nêu ci th trên tng linh v)
IL GIAI PHAP, MEN NGH, BE XUAT.
1. Giãi pháp thrc hin.
2. Kin nghj, d xut.
Noi nh?ln:
-BNivi;

THU TRUONG CO QUAN

-L.ru:..
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