
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

Số:         /UBND-VP8 

V/v triển khai CSDL CBCCVC của 

các đơn vị; kết nối, đồng bộ, chia sẻ 

với CSDLQG về CBCCVC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nam Định, ngày        tháng 01 năm 2023 

                         
 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; 

- Thủ trưởng các Hội đặc thù cấp tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, 

viên chức trong các cơ quan nhà nước; ngày 29/12/2022, Bộ Nội vụ đã tổ chức đã 

khai trương, đưa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia cán bộ, công chức, viên 

chức (CSDLQG về CBCCVC) đi vào hoạt động, qua đó sẵn sàng kết nối, đồng bộ, 

chia sẻ với cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (CSDL CBCCVC) của các bộ, 

ngành, địa phương trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.  

Để khẩn trương triển khai xây dựng CSDL CBCCVC của tỉnh, tích hợp, đồng 

bộ với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý; đồng thời đảm bảo yêu cầu 

thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-BNV 

ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo công tác ngành 

Nội vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

UBND tỉnh, Các Hội đặc thù cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Nam Định chủ 

động lựa chọn đơn vị đáp ứng đủ điều kiện cung cấp phần mềm/dịch vụ quản lý 

CSDL CBCCVC để triển khai xây dựng CSDL CBCCVC của cơ quan, đơn vị theo 

đúng quy định. 

- Các trường thông tin CBCCVC đáp ứng yêu cầu theo Phụ lục 02 “Biểu mẫu 

sơ yếu lý lịch hợp nhất” kèm theo Công văn số 5904/BNV-CCVC ngày 24/11/2022 

của Bộ Nội vụ và Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Công văn số 367/UBND-VP8 ngày 

07/6/2022 của UBND tỉnh. 

- CSDL CBCCVC của cơ quan, đơn vị phải đảm bảo “đúng”, “đủ”, “sạch” 

trước khi tích hợp, đồng bộ vào CSDL CBCCVC của tỉnh. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn 

các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các Hội đặc thù cấp tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố kết nối, tích hợp, đồng bộ CSDL CBCCVC của cơ 

quan, đơn vị vào CSDL CBCCVC của tỉnh và CSDLQG về CBCCVC. 
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3. Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng xây dựng 

CSDL CBCCVC của các cơ quan, đơn vị đảm bảo “đúng”, “đủ”, “sạch” theo quy 

định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Quy chế quản lý CSDL CBCCVC của tỉnh.  
Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

tỉnh, các Hội đặc thù cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển 

khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ 

hoặc Sở Thông tin và Truyền thông) để kíp thời xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận:         
- Bộ Nội vụ; 

- Như trên; 

- Lưu: VP1, VP8.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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