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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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V/v triển khai đồng bộ cơ sở dữ 

liệu quốc gia về cán bộ, công 
chức, viên chức 

Lào Cai, ngày      tháng      năm 2022 

 

 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VNPT Lào Cai; 
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông; 

 

 

Thực hiện Công văn số 5882/UBND-NC, ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức giai 
đoạn 1 tại 23 bộ, ngành, địa phương về cơ sở dữ liệu quốc gia;   

Để bảo đảm cho việc kết nối cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức 
của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn số 
6208/BNV-CCVC ngày 08/12/2022 (gửi kèm theo văn bản này), Sở Nội vụ đề nghị 

Quý Cơ quan (như kính gửi) thực hiện một số công việc, cụ thể như sau:  

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chuẩn bị điều kiện để truy cập vào Hệ thống CSDLQG về CBCCVC bằng 
mạng truyền số liệu chuyên dùng; đảm bảo truy cập từ máy tính của người sử dụng 

vào mạng truyền số liệu chuyên dùng (cpnet), theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại 
Công văn số 6208/BNV-CCVC ngày 08/12/2022. 

 2. VNPT Lào Cai 

- Chuẩn bị file excel import đối với phần mềm thử nghiệm của Sở Nội vụ 

(http://ccvclaocai.vnerp.vn/), đảm bảo chuẩn hóa định dạng dữ liệu, để thực hiện kết 
nối với Hệ thống CSDLQG về CBCCVC bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng; 

- Cử cán bộ làm đầu mối hỗ trợ kết xuất dữ liệu hồ sơ CBCCVC từ phần mềm 
của quản lý hồ sơ cán bộ của tỉnh (https://quanlycanbo.laocai.gov.vn/), gồm các nội 

dung sau: 

+ Chuẩn hóa dữ liệu bộ mã, chuẩn hóa định dạng dữ liệu, cập nhật dữ liệu vào 
file excel import; 

+ Kiểm tra file excel; 

+ Import file excel vào hệ thống;  

+ Nhận thông báo kết quả và sửa nếu có lỗi. 

https://quanlycanbo.laocai.gov.vn/


3. Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông (nhà thầu gói thầu: Nâng cấp 

phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ) 

- Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ của tỉnh 
(https://quanlycanbo.laocai.gov.vn/), theo yêu cầu của Sở Nội vụ tại Công văn số 

1425/SNV-CCVC ngày 28/11/2022.  

- Thực hiện kết xuất dữ liệu hồ sơ CBCCVC từ phần mềm của quản lý hồ sơ 

cán bộ của tỉnh (https://quanlycanbo.laocai.gov.vn/), để thực hiện kết nối với Hệ 
thống CSDLQG về CBCCVC bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng, gồm các nội 

dung sau: 

+ Chuẩn hóa dữ liệu bộ mã, chuẩn hóa định dạng dữ liệu, cập nhật dữ liệu vào 

file excel import; 

+ Kiểm tra file excel; 

+ Import file excel vào hệ thống;  

+ Nhận thông báo kết quả và sửa nếu có lỗi. 

4. Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, 
thành phố 

Đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức truy cập vào phần mềm theo địa chỉ: 
https://quanlycanbo.laocai.gov.vn/ để thực hiện cập nhật bù đắp dữ liệu hồ sơ của cá 
nhân trên phần mềm hiện tại của tỉnh, bảo đảm dữ liệu “đúng”, “đủ”, “sạch” để kết 

nối đồng bộ về hệ thống CSDLQG về CBCCVC. 

Tài khoản truy cập phần mềm của cá nhân là địa chỉ email của cá nhân dạng 

....@laocai.gov.vn (Ví dụ: công chức Nguyễn Đình Du, có tài khoản là: nddu-snv); 
Mật khẩu: Là mật khẩu email (khi thay đổi mật khẩu email thì mật khẩu trên phần 

mềm quản lý hồ sơ cũng thay đổi theo). Trong quá trình cập nhật, nếu có vướng mắc 
cần được giải đáp, hỗ trợ đề nghị liên hệ với cán bộ kỹ thuật, theo số điện thoại:  

0963.228.906 (ông Phạm Văn Trường). 

Trên đây là một số nội dung về triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về 

cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ 
đạo triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                

- Lưu VT, CCVC, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh 

 

https://quanlycanbo.laocai.gov.vn/
https://quanlycanbo.laocai.gov.vn/
https://quanlycanbo.laocai.gov.vn/
mailto:....@laocai.gov.vn

		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2022-12-13T13:42:45+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Nguyễn Văn Minh<nvminh-snv@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-13T14:23:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<contact-snv@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-13T14:23:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<contact-snv@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-13T14:23:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<contact-snv@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-13T14:23:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<contact-snv@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




