
 

 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NỘI VỤ  
 

Số:         /SNV-CCVC 
V/v báo cáo tình hình cán bộ, công chức,  

viên chức nghỉ thôi việc  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hưng Yên, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

 
 

 

 Thực hiện Công văn số 3370/BNV-TCBC ngày 20/7/2022 của Bộ Nội vụ 

và Công văn số 1913/UBND-NC ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về 

việc báo cáo tình hình cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thôi việc. 

Để có cơ sở báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh về tình hình cán bộ, 

công chức, viên chức nghỉ thôi việc, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND tỉnh (sau đây viết tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) khẩn trương 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thôi việc theo nguyện 

vọng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2022 (theo mẫu gửi kèm). 

2. Báo cáo cụ thể nguyên nhân dẫn đến tình trạng thôi việc và kiến nghị, 

đề xuất giải pháp để khắc phục tình trạng nêu trên. 

Báo cáo và biểu tổng hợp kèm theo của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đề nghị gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trước 10h00’ ngày 29/7/2022; 

đồng thời gửi bản mềm báo cáo theo địa chỉ email: ccvc.nv@hungyen.gov.vn 

để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo quy định. 

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối 

hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, CCVCT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cù Trọng Khang 
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