
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số:          /UBND-NV 
V/v thu thập Phiếu thông tin về cán bộ, 

công chức, viên chức và cán bộ,  

công chức cấp xã 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Văn bản số 367/UBND-VP8 ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định 

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

Căn cứ Hướng dẫn số 1159/HD-CCVC ngày 22/6/2022 của Sở Nội vụ về việc 

thu thập Phiếu thông tin về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp 

xã. 

UBND huyện Mỹ Lộc yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn thuộc huyện thực hiện một số nội dung sau:   
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện:  
- Triển khai thực hiện khai phiếu thu thập thông tin đối với cán bộ, công chức, 

viên chức cấp huyện theo mẫu phiếu eCBCCVC-BNV/2016 (mẫu phiếu đã tích hợp 
chú thích hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Công văn). 

- Tổng hợp thu mỗi cán bộ, công chức, viên chức 02 phiếu gửi về UBND 
huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 15/7/2022 và gửi bản mềm vào địa chỉ gmail 
phongnoivumyloc@gmail.com để rà soát, chỉnh sửa, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.  

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện: 
- Triển khai thực hiện khai phiếu thu thập thông tin đối với cán bộ, công chức 

cấp xã theo mẫu phiếu eCBCCXA-BNV/2016 (mẫu phiếu đã tích hợp chú thích 
hướng dẫn tại Phụ lục II kèm theo công văn). 

- Tổng hợp thu mỗi cán bộ, công chức 02 phiếu gửi về UBND huyện (qua 
phòng Nội vụ) trước ngày 15/7/2022 và gửi bản mềm vào địa chỉ gmail 
phongnoivumyloc@gmail.com để rà soát, chỉnh sửa, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về cán bộ, công chức cấp xã. 

3. Về việc kiểm tra và ký phiếu thu thập thông tin: 
a) Chủ tịch UBND huyện ký phiếu đối với: 
+ Phó Chủ tịch UBND cấp huyện. 
+ Công chức thuộc huyện. 
+ Viên chức quản lý của các ĐVSN công lập thuộc UBND cấp huyện. 
Giao phòng Nội vụ làm đầu mối thu thập, rà soát thông tin, kiểm tra, chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của phiếu thu thập thông tin đối với: cán bộ, công chức cấp 
huyện, viên chức các ĐVSN thuộc UBND huyện và ký vào mục “Xác nhận kiểm tra 
phiếu” ở cuối phiếu. 

Giao phòng Giáo dục - Đào tạo huyện triển khai hướng dẫn, làm đầu mối thu 
thập, rà soát thông tin, kiểm tra, chịu trách nhiệm về tính chính xác của phiếu thu 
thập thông tin đối với viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện và ký vào mục 
“Xác nhận kiểm tra phiếu” ở cuối phiếu. 
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b) Người đứng đầu ĐVSN công lập thuộc UBND cấp huyện tổ chức thu thập, rà 
soát thông tin, kiểm tra, ký, đóng dấu, chịu trách nhiệm về tính chính xác của phiếu 
thu thập thông tin đối với viên chức của đơn vị. 

c) Đối với phiếu thu thập thông tin của cán bộ, công chức cấp xã, thực hiện như 
sau: 

- Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thu thập, rà soát thông tin, kiểm tra, ký, đóng 
dấu, chịu trách nhiệm về tính chính xác của phiếu thu thập thông tin đối với cán bộ, 
công chức cấp xã. 

- Phó Chủ tịch UBND nhận xét, đánh giá, ký vào mục “Thủ trưởng cơ quan 
quản lý trực tiếp” ở cuối phiếu cho Chủ tịch UBND. 

- Bí thư Đảng uỷ nhận xét, đánh giá, ký vào mục “Thủ trưởng cơ quan quản lý 
trực tiếp” ở cuối phiếu cho Phó Bí thư Đảng uỷ và ngược lại. 

- Công chức Văn phòng - thống kê kiểm tra thông tin trên phiếu và ký vào mục 
“Xác nhận kiểm tra phiếu” ở cuối phiếu cho tất cả cán bộ, công chức cấp xã. 

 4. Trình tự và thời gian thực hiện:  
- Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo triển khai hướng dẫn thu thập, rà soát thông tin 

về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã của cơ quan, đơn vị. 
Thời gian thực hiện: Tháng 6/2022. 

- Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức để cán bộ, công chức, 
viên chức và cán bộ, công chức cấp xã của tổ chức, đơn vị khai phiếu thu thập thông 
tin theo mẫu. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2022. 

- Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã khai phiếu thu thập 
thông tin theo mẫu và hướng dẫn của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thời gian thực hiện: 
Từ tháng 6/2022 đền tháng 7/2022. 

- Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị kiểm tra thông tin của cán bộ, 
công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã đã khai trên phiếu thu thập thông 
tin, ký, đóng dấu vào cuối phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông trên 
phiếu, chuyển phiếu thu thập thông tin đã ký, đóng dấu về cơ quan cấp trên trực tiếp 
(người đứng đầu bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ hoặc người làm công tác tổ 
chức cán bộ giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị kiểm tra thông tin trên 
Phiếu và ký vào mục “Xác nhận kiểm tra phiếu”). Thời gian thực hiện: Tháng 
8/2022. 

- Việc rà soát, điều chỉnh thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, 
công chức cấp xã giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Công an tỉnh có hướng 
dẫn sau. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 
triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh 
báo cáo UBND huyện (qua phòng Nôi vụ) để kịp thời xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Long  
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