
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Phụ lục 10D1
TỔNG HỢP SẮP XẾP CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, CẤP PHÓ THUỘC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Đơn vị tính: Tổ chức

STT Tổ chức hành chính

Số lượng tại thời điểm
30/4/2015

Số lượng tại thời điểm
30/6/2021

Tăng/giảm
 (+/-) Ghi chú

(ghi rõ lý do
tăng, giảm)Số lượng

tổ chức
Số lượng
cấp phó

Số lượng
tổ chức

Số lượng
cấp phó

Số lượng
tổ chức

Số lượng
cấp phó

1 2 3 4 6 7 9 10 12

1 Cơ quan chuyên môn trực thuộc HĐND cấp tỉnh

- Phòng và tương đương trực thuộc

2 Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh

- Phòng và tương đương trực thuộc

3 Phòng và tương đương trực thuộc HĐND và UBND cấp
huyện

…., ngày … tháng … năm 2021
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ và tên; số điện thoại di động và cố định liên hệ) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

1
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TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Phụ lục 10D2
TỔNG HỢP SẮP XẾP ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Đơn vị tính: Tổ chức

STT ĐƠN VỊ

Tại thời điểm 30/4/2015 Tính đến thời điểm 30/6/2021 Tăng/giảm
 (+/-)

Ghi chú
(ghi rõ lý do
tăng, giảm)

Số ĐVSN trả
lương từ ngân

sách

số người làm việc
và hợp đồng lao

động hưởng lương
từ ngân sách

Số ĐVSN trả
lương từ ngân

sách

số người làm việc
và hợp đồng lao

động hưởng lương
từ ngân sách

Số ĐVSN đã thực
hiện thay thế trả

lương từ ngân sách
bằng việc trả lương

từ nguồn thu sự
nghiệp

Số người làm việc và
hợp đông lao động

đã thực hiện thay thế
trả lương từ NS bằng

việc trả lương từ
nguồn thu sự nghiệp

Số ĐVSN trả
lương từ ngân

sách
(9 = 5 - 3)

số người làm việc
và hợp đồng lao

động hưởng lương
từ ngân sách
(10 = 6 - 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Số ĐVSN trực thuộc UBND, HĐND cấp tỉnh

2 Số ĐVSN trực thuộc các sở, ban, ngành và tương
đương

3 Số ĐVSN trực thuộc UBND, HĐND cấp huyện

… Khác (nếu có)

…., ngày … tháng … năm 2021
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ và tên; số điện thoại di động và cố định liên hệ) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


