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Kính gửi:  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở 

 
 

Thực hiện Công văn số 719/SNV-CCVC ngày 21/8/2020 của Sở Nội vụ về 

việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu 

cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ; Rà soát, bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; Các loại phiếu, sổ phục vụ công tác 

quản lý và khai thác hồ sơ theo các nội dung nêu tại Công văn số 719/SNV-

CCVC ngày 21/8/2020 của Sở Nội vụ (Đính kèm). 

2. Hiện nay, Trang thông tin cán bộ công chức viên chức tỉnh đã được nâng 

cấp thành “Hệ thống ứng dụng CNTT quản lý đội ngũ, tổ chức bộ máy, biên chế 

và vị trí việc làm của tỉnh Quảng Trị” là một tập hợp gồm 3 module: Phần quản 

lý tổ chức bộ máy, biên chế; phần quản lý vị trí việc làm và phần Thông tin 

CBCCVC tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Trưởng các phòng, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức 

triển khai việc kê khai, cập nhật, quản lý, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin 

theo tài liệu hướng dẫn của Sở Nội vụ tại văn bản số 326/SNV-VP ngày 

22/4/2020 về việc triển khai ứng dụng CNTT phục vụ quản lý của Ngành Nội 

vụ. Thường xuyên tiến hành kiểm tra mọi biến động về thông tin của cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị để tiến hành đôn 

đốc, nhắc nhở cán bộ công chức, viên chức cập nhật thông tin đầy đủ và chính 

xác nhằm phục vụ cho công tác khai thác sử dụng thông tin của đơn vị mình và 

các cơ quan, đơn vị cấp trên. 

3. Định kỳ hàng năm, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo công tác 

quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm hồ sơ giấy và hồ sơ điện 

tử) gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất nhất ngày 15 tháng 01 của năm 

sau để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ theo quy định. 

4. Trong quý IV/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiến hành kiểm tra 

công tác cải cách hành chính, trong đó có lồng ghép kiểm tra công tác quản lý 

hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị đẩy mạnh hoàn thành trước ngày 10/10/2020. 
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 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Thủ trưởng các cơ quan đơn vị triển khai 

thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu: VT, TCHC.                                                            
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