UBND TỈNH GIA LAI
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1566 /SNV-XDCQ

Gia Lai, ngày 15 tháng 10 năm 2019

V/v phối hợp cung cấp số liệu
phục vụ tết Nguyên đán Canh
Tý năm 2020

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện văn bản số 2247/UBND-KGVX ngày 10/10/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc đề xuất kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên
đán Canh Tý năm 2020. Để đảm bảo các chế độ, chính sách có liên quan theo đúng
quy định cho các đối tượng được hưởng chính sách tại từng xã, phường, thị trấn và
từng thôn, làng, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn; Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp, cung cấp số liệu đầy đủ,
chính xác theo các mẫu biểu cụ thể như sau:
1. Tổng hợp số lượng cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách ở tại
từng xã, phường, thị trấn và thôn, làng, tổ dân phố; cán bộ cấp xã nghỉ việc hưởng trợ
cấp hằng tháng (Mẫu biểu số 01 đính kèm văn bản này).
2. Tổng hợp số lượng thôn, làng, tổ dân phố có người đồng bào dân tộc thiểu số
sinh sống ở tại từng xã, phường, thị trấn (Mẫu biểu số 02, Mẫu biểu số 03 đính kèm
văn bản này).
Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo khẩn
trương triển khai thực hiện; yêu cầu tổng hợp các số liệu phải đảm bảo đầy đủ, chính
xác tại thời điểm báo cáo và gửi về Sở Nội vụ bằng văn bản trước ngày 19/10/2019
(đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ Email: xdcqgialai@gmail.com). Nếu quá thời
gian trên đã nêu, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm
trước Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Website Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, XDCQ.
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Mẫu Biểu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG
CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ VÀ Ở THÔN, LÀNG, TỔ DÂN PHỐ
(Số liệu tính đến 30/9/2019)
Cán bộ, công chức cấp xã
Stt

Đơn vị hành
chính cấp xã
Tổng số Cán bộ

1

2

3 =4+5

4

Người hoạt động không chuyên
trách cấp xã và ở thôn, làng, tổ
dân phố

Công
chức

Tổng số

5

6=7+8

Cán bộ
cấp xã
nghỉ việc
hưởng
Ở cấp Ở thôn, làng, trợ cấp
hằng
xã
tổ dân phố
tháng
7

8

9

Tổng cộng

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ và tên)

……………., ngày……..tháng……..năm 2019
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Ghi
chú

10

Mẫu Biểu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THÔN, LÀNG, TỔ DÂN PHỐ
CÓ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ SINH SỐNG CÓ TỪ 30 HỘ TRỞ LÊN
(Số liệu tính đến 30/9/2019)
Tên đơn vị
hành chính
cấp xã

Tổng số
hộ

1

2

3=4+5

I

Xã A
Ví dụ
Thôn A
Làng B
……………..

Stt

1
2
…

Hộ dân tộc thiểu số có từ 30 hộ trở lên
Hộ người dân tộc thiểu số
Hộ người
kinh
Tổng hộ
Jrai
Bahnar Dân tộc khác
4

5=6+7+8

6

7

8

Tổng cộng

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ và tên)

………, ngày…….tháng…….năm 2019
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

9

Mẫu Biểu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THÔN, LÀNG, TỔ DÂN PHỐ
CÓ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ SINH SỐNG CÓ DƯỚI 30 HỘ
(Số liệu tính đến 30/9/2019)
Tên đơn vị
hành chính
cấp xã

Tổng số
hộ

1

2

3=4+5

I

Xã A
Ví dụ
Thôn A
Làng B
……………..

Stt

1
2
…

Hộ dân tộc thiểu số có dưới 30 hộ
Hộ người dân tộc thiểu số
Hộ người
kinh
Tổng hộ
Jrai
Bahnar Dân tộc khác
4

5=6+7+8

6

7

8

Tổng cộng

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ và tên)

………, ngày…….tháng…….năm 2019
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

9

