
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-NV 
V/v xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia 

về cán bộ, công chức, viên chức 

 

Xuân Trường, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

  Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 367/UBND-VP8 ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, để có thông 

tin dữ liệu chính xác tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, 

viên chức, tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở quốc gia về cán bộ, công chức, 

viên chức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

1. Tổ chức thu thập phiếu thông tin dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức 

của cơ quan, đơn vị: 

+ Đối với cán bộ, công chức cấp huyện và viên chức: Sử dụng mẫu phiếu 

eCBCCVC-BNV/2016 (tại Phụ lục I kèm theo Công văn này). 

+ Đối với cán bộ, công chức cấp xã: Sử dụng mẫu phiếu eCBCCXA-

BNV/2016 (tại Phụ lục II kèm theo Công văn này). 

- Kiểm tra thông tin, ký, đóng dấu, chịu trách nhiệm về tính chính xác của 

phiếu thu thập thông tin đối với CBCCVC của cơ quan, đơn vị; tổng hợp, chuyển 

phiếu thông tin về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15/7/2022. Đồng 

thời, gửi kèm file mềm qua hệ thống QLVB&ĐH hoặc qua địa chỉ Email 

kieuduyennvxt@gmail.com để tổng hợp. 

- Thực hiện lưu giữ phiếu thông tin tại cơ quan, đơn vị để rà soát, chỉnh sửa, 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC khi có yêu cầu. 

2. Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo, hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu 

học, THCS trên địa bàn tổ chức thu thập phiếu thông tin dữ liệu đối với cán bộ 

quản lý và viên chức thuộc quyền quản lý. Tổng hợp kết quả, báo cáo UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) trước ngày 20/7/2022. 

3. Giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn 

vị, địa phương triển khai việc thu thập phiếu thông tin. Tổng hợp phiếu thông tin, 

ký, đóng dấu vào mục “Xác nhận kiểm tra phiếu” thông tin của cán bộ, công chức 

các cơ quan chuyên môn và viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

chịu trách nhiệm về tính chính xác của phiếu thông tin và chuyển phiếu lưu giữ, 

báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện và Sở Nội vụ theo quy định. 
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Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm nội dung Công văn này. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu 

có vướng mắc, báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) để kịp thời 

xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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