
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:  59 /SYT-TCCB 

V/v thực hiện báo cáo định 

kỳ đối với đội ngũ cán bộ 

công chức, viên chức. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 07 tháng  01  năm 2020 

  Kính gửi: Các đơn vị y tế tỉnh, huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 11/SNV-CCVC ngày 03 tháng 01 năm 2020 của 

Sở Nội vụ về thực hiện báo cáo định kỳ đối với đội ngũ công chức, viên chức; 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo bộ phận 

chuyên môn nghiêm túc thực hiện báo cáo (theo mẫu đính kèm) đối với đội 

ngũ công chức, viên chức, cụ thể: 

1. Báo cáo số lượng, chất lượng, tiền lương cán bộ, công chức, viên 

chức và danh sách lãnh đạo, quản lý, cụ thể: 

- Báo cáo số lượng, chất lượng công chức tính đến ngày 31/12/2019. 

- Báo cáo danh sách và tiền lương công chức tính đến ngày 31/12/2019. 

- Báo cáo số lượng, chất lượng viên chức tính đến ngày 31/12/2019. 

- Báo cáo danh sách và tiền lương viên chức tính đến ngày 31/12/2019. 

- Báo cáo danh sách công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản 

lý tính đến ngày 31/12/2019. 

2. Báo cáo kỷ luật công chức, viên chức trong 02 năm (2018 -2019): 

- Báo cáo danh sách cán bộ bị xử lý kỷ luật (2018 - 2019). 

- Báo cáo danh sách công chức bị xử lý kỷ luật (2018 - 2019). 

- Báo cáo danh sách viên chức bị xử lý kỷ luật (2018 - 2019). 

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo báo cáo đúng 

theo nội dung yêu cầu và gửi về Sở Y tế chậm nhất ngày 15/01/2020 (đồng 

thời gửi file Excel đến hộp thư điện tử ttdep03@angiang.gov.vn) để Sở Y tế 

tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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