
UBND HUYỆN Ý YÊN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    PHÒNG NỘI VỤ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:         /PNV                                     Ý Yên, ngày       tháng  6  năm 2022 
 V/v sửa đổi phiếu thu thập thông 

 tin dùng cho phần mềm cơ sở dữ  

liệu cán bộ, công chức, viên chức. 
                                
                                 Kính gửi: Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

                                                  thuộc UBND huyện 

                                                                                             

 Ngày 13/6/2022, Phòng Nội vụ huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 

Công văn số 325/UBND-NV về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công 

chức, viên chức và gửi mẫu phiếu thu thập thông tin dùng cho phần mềm cơ sở dữ 

liệu cán bộ, công chức, viên chức (phụ lục I) để cán bộ, công chức, viên chức khai 

phiếu. Tuy nhiên, ngày 22/6/2022 Sở Nội vụ tỉnh Nam Định gửi bổ sung mẫu phiếu 

thu thập thông tin trong đó có sửa đổi một số nội dung trong phiếu theo quy định của 

Bộ Nội vụ. (Về nội dung mẫu phiếu của Sở Nội vụ mới gửi lại, cơ bản như mẫu phiếu 

đã gửi kèm theo công văn số 235/UBND-NV ngày 13/6/2022 của UBND huyện, trong 

đó có sửa đổi, bỏ một số mục trong phiếu do nội dung trùng lặp). Để đảm bảo các cơ 

quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, thuộc UBND huyện kê khai phiếu thu thập 

thông tin dùng cho phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức. Phòng Nội 

vụ huyện hướng dẫn bổ sung một số nội dung kê khai, cụ thể như sau:  

1. Mục cơ quan quản lý CBCCVC:  

- Đối với công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện thì ở ghi là 

UBND tỉnh Nam Định. 

- Đối với viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện thì ghi là UBND 

huyện Ý Yên. 

2. Mục đơn vị sử dụng CBCCVC:   

- Đối với công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện thì ở ghi là 

UBND huyện Ý Yên. 

- Đối với viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện thì ghi tên đơn vị sự 

nghiệp. Ví dụ: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hoặc trường Trung học cơ sở thị trấn Lâm. 

3. Bỏ Mục 37.1  

4. Mục 68. Bỏ nội dung (Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội) chuyển 

nội dung của Mục 69.1 (Ngày nhập ngũ) về Mục 68; Mục 69.2 thành Mục 69 (ngày 

xuất ngũ). 

(Có mẫu phiếu đã thay đổi gửi kèm). 

Phòng Nội vụ đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

huyện thay thế, sửa đổi phiếu thu thập thông tin và nộp về UBND huyện (qua phòng 

Nội vụ) đúng thời gian quy định theo chỉ đạo tại Công văn số 325/UBND-NV ngày 

13/6/2022 của UBND huyện./. 

Nơi nhận:                                                        TRƯỞNG PHÒNG 
 - Như trên;                                                                                                                                          
 - Lưu: VT. 

 

 

 

                                                                          Vũ Hoàng Hiệp 
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