
1 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NC Sơn La, ngày         tháng 3 năm 2023 

V/v triển khai cơ sở dữ liệu về 

cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

 - Các tổ chức Hội đặc thù. 

 

 

Ngày 07/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 

677/UBND-NC về việc triển khai cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong đó giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các tổ chức Hội đặc thù (sau đây gọi 
tắt là các cơ quan, đơn vị) phối hợp với VNPT Sơn La tổ chức tạo tài khoản cá 

nhân, tập huấn  cập nhật 109 trường thông tin của CBCCVC lên phần mềm quản 

lý cơ sở dữ liệu CBCCVC của VNPT. Sau một thời gian triển khai thực hiện, 

bước đầu đã đạt được một số kết quả theo tiến độ đề ra. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa sát sao, quan tâm, chỉ 

đạo, làm chậm tiến độ triển khai, ảnh hưởng đến kế hoạch chung của tỉnh. Để 

đảm bảo các công việc triển khai theo đúng kế hoạch của Sở Nội vụ đã ban 

hành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa cung cấp đủ thông tin cơ bản của 

CBCCVC 

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo giải trình, làm rõ trách nhiệm của 

tập thể, cá nhân trong việc không gửi đủ, kịp thời thông tin của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động tại Kế hoạch số 345/KH-SNV ngày 09/3/2023 

của Sở Nội vụ (theo Kế hoạch gửi xong trước ngày 15/3/2023) gửi Sở Nội vụ 

tổng hợp trước ngày 31/3/2023 (có danh sách kèm theo). 

- Khẩn trương hoàn thiện, gửi thông tin cơ bản tạo tài khoản đến Sở Nội 

vụ để tổ chức tập huấn, thời gian nộp trước ngày 30/3/2023. Sau thời gian trên, 

nếu cơ quan, đơn vị vẫn không triển khai thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị đang sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị đã có phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu 

CBCCVC nhưng chưa đáp ứng đủ 109 trường thông tin về CBCCVC theo quy 

định tại Công văn số 639/BNV-VP ngày 21/2/2023 của Bộ Nội vụ, không đủ 
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điều kiện kết nối liên thông, chia sẻ, đồng bộ với phần mềm cơ sở dữ liệu quốc 

gia của VNPT thì cập nhật thông tin như các cơ quan, đơn vị chưa có phần mềm 

theo Kế hoạch số 345/KH-SNV ngày 09/3/2023 của Sở Nội vụ. Trường hợp nếu 

phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu CBCCVC của các cơ quan, đơn vị đảm bảo đáp 

ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên thì Thủ trưởng cơ quan cam kết bằng văn bản 

báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) và hoàn toàn chịu trách nhiệm về phần 

mềm đang sử dụng. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 31/3/2023. 

3. Đối với các cơ quan, đơn vị đã triển khai tập huấn phần mềm của VNPT 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cập nhật thông tin của 109 trường 

dữ liệu CBCCVC đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” tại tài khoản cá nhân đã được 

VNPT Sơn La cấp; tổ chức kiểm tra, rà soát, phê duyệt thông tin CBCCVC 

thuộc thẩm quyền quản lý và chịu trách nhiệm về tính xác thực thông tin đã 

được phê duyệt. Thời gian để cập nhập dữ liệu và phê duyệt sau 10 ngày kể từ 

ngày tổ chức tập huấn xong. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời giải quyết. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- VNPT Sơn La; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh, phòng KSTTHC, 

TC-HC-QT; 

- Lưu VT, NC, Hiệp(05b) 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHƯA HOÀN THÀNH VIỆC CUNG CẤP 

THÔNG TIN TẠO TÀI KHOẢN CÁ NHÂN 

(Kèm theo Công văn số            /UBND-NC ngày          /3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Tên Cơ quan, đơn vị 

Hiện trạng việc cung cấp thông tin 

tạo tài khoản cá nhân 

Đã gửi một phần Chưa gửi 

1 Sở Y tế x   

2 UBND thành phố Sơn La x   

3 UBND huyện Vân Hồ x   

4 UBND huyện Mộc Châu   x 

5 UBND huyện Phù Yên x   

6 UBND huyện Thuận Châu x   

7 
Ban quản lý DA ĐTXD các công trình dân 

dụng công nghiệp và Phát triển đô thị  
  x 

8 Hội Khuyến học   x 

9 Hội Luật gia   x 
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