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BÁO CÁO
Về việc hoàn thiện hồ sơ cán bộ, công chức xã Tân Hồng

Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ về 
quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức;

Thực hiện Công văn số 770/UBND-NV ngày 24/10/2022 của Uỷ ban nhân 
dân huyện Bình Giang về việc hoàn thiện hồ sơ cán bộ, công chức phục vụ thanh 
tra Bộ Nội vụ;

Ngày 25/10/2022, Uỷ ban nhân dân xã Tân Hồng ban hành Công văn số 
46/CV-UBND về việc hoàn thiện hồ sơ cán bộ, công chức xã Tân Hồng. UBND xã 
giao Văn phòng – thống kê phụ trách công tác nội vụ thực hiện rà soát toàn bộ đối 
tượng phải thực hiện thiết lập hồ sơ cán bộ, công chức lưu giữ tại cấp xã theo quy 
định tại điểm c, khoản 2, Điều 2 thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012.

Bên cạnh đó, UBND xã yêu cầu Cán bộ, công chức xã bổ sung đầy đủ 
thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 11/2012/TT-BNV. 

Qua quá trình rà soát, hoàn thiện hồ sơ cán bộ, công chức xã bổ sung đầy 
đủ thành phần hồ sơ theo quy định. Bộ phận chuyên môn thực hiện thiết lập hồ sơ 
cán bộ, công chức lưu giữ tại cấp xã theo quy định.

Vậy Uỷ ban nhân dân xã Tân Hồng báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện Bình 
Giang, Phòng Nội vụ huyện năm bắt./.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu VP.
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