
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-NV Hữu Lũng, ngày          tháng 7 năm 2021 
V/v cung cấp thông tin CBCCVC để 

triển khai phần mềm quản lý hồ sơ 

CBCCVC (Giai đoạn 1) 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các Trung tâm trực thuộc UBND huyện; 

Căn cứ Kế hoạch hành động số 106/KH-UBND ngày 06/6/2019 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của 
Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử 
giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 144/KH-STTTT ngày 20/01/2021 của Sở Thông tin 
Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, 
công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn;  

Thực hiện Công văn số 1316/STTTT-CNTT ngày 01/7/2021 của Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cán 
bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, Ủy ban 
nhân dân huyện Hữu Lũng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung, 
cụ thể như sau: 

1. Đối tượng thực hiện cung cấp thông tin giai đoạn 1 

- Cán bộ lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; 

- Công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện (trừ các đơn vị sự 
nghiệp trường học); 

- Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ (nay 
là Hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) tại các cơ quan chuyên 
môn. 

2. Nội dung thực hiện 

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân 
theo nội dung Phiếu điền thông tin cán bộ, công chức, viên chức (gửi kèm Công 
văn này), ký tên và có xác nhận của cơ quan, đơn vị, gửi bản cứng về UBND 
huyện (qua phòng Nội vụ) để thực hiện cập nhật các thông tin lên phần mềm.  

Lưu ý: Các trường thông tin đánh dấu * là những thông tin bắt buộc, 
CBCCVC chịu trách nhiệm đối với thông tin đã khai trong phiếu. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động; hoàn thành việc cung cấp thông tin của cơ quan, đơn 
vị gửi về UBND huyện qua Phòng Nội vụ, chậm nhất ngày 30/7/2021. 
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- Các cơ quan đơn vị cử 01 công chức, viên chức làm đầu mối tiếp nhận 

phiếu thông tin của cơ quan, đơn vị và thực hiện các nội dung liên qua đến thông 
tin trên phần mềm hồ sơ CBCCVC theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 
chỉ đạo thực hiện, đảm bảo hoàn thành việc cung cấp thông tin theo đúng thời gian 
quy định để đảm bảo hoàn thành lộ trình triển khai phần mềm giai đoạn 1 của tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị 
liên hệ với Phòng Nội vụ huyện, số điện thoại: 02053.825.053 để thống nhất giải 
quyết hoặc kiến nghị giải quyết theo thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CT, Phó Chủ tịch UBND, HĐND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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