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        Kính gửi:  

     - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Phan Sơn, 

     Bình An, Hải Ninh, Chợ Lầu, Phan Hiệp, Hồng 

     Thái, Phan Hòa, Phan Lâm, Hòa Thắng, 

     Lương Sơn, Phan Điền; 

     - Hiệu trưởng các đơn vị trường học: TH Bình An, 

     TH Phan Hiệp, TH Phan Hòa 1, Mầm non Lương 

     Sơn, THCS Hòa Thắng, THCS Bình Tân, THCS 

     Bắc Bình 3, TH&THCS Võ Hữu. 

        

 Ngày 11 và 12/7/2022, Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra, đối chiếu dữ liệu 

thực tế trên Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với 21 cơ quan, 

đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, 18 xã, thị trấn và 65 đơn vị trường học tại 

UBND huyện; 

 Ngày 01/8/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 

1994/UBND-NC về hoàn thiện dữ liệu Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức sau đợt kiểm tra của Sở Nội vụ. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, 

UBND các xã, thị trấn, đơn vị trường học chưa hoàn thiện dữ liệu Phần mềm 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức thì tiếp tục cập nhập và hoàn thành trước 

ngày 05/8/2022; Tuy nhiên, qua kiểm tra việc cập nhật trên phần mềm của 

UBND các xã, thị trấn chưa đảm bảo đầy đủ thông tin, dữ liệu theo phần mềm 

quy định. UBND huyện tiếp tục ban hành Công văn số 2399/UBND-NC ngày 

05/9/2022 về việc phê bình việc hoàn thiện dữ liệu Phần mềm Quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức sau đợt kiểm tra của Sở Nội vụ đối với các cơ quan, đơn 

vị, địa phương chưa hoàn thành và yêu cầu hoàn thành trước ngày 07/9/2022; 

 Ngày 03/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 

2273/SNV-TDĐT&VTLT của Sở Nội vụ về kết quả kiểm tra, đối chiếu dữ liệu 

trên Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, UBND các 

xã, thị trấn và các đơn vị trường học nêu trên thực hiện chưa thực hiện đầy đủ 

thông tin trên Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, 

địa phương theo quy định. 

V/v xác định trách nhiệm 

tập thể, các cá nhân và tổ 

chức kiểm điểm tập thể, các 

cá nhân trong việc hoàn 

thiện dữ liệu Phần mềm 

Quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức sau đợt kiểm tra 

của Sở Nội vụ. 

 



 Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng theo nội dung nêu trên. Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các đơn vị trường học nêu trên, 

thực hiện các nội dung như sau: 

 1. UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học xác định trách nhiệm tập 

thể , các cá nhân và tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân cập nhật chưa đầy đủ cơ 

sở dữ liệu vào Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ báo cáo về UBND huyện (thông 

qua Phòng Nội vụ) trước ngày 26/10/2022 và xem đây là tiêu chí làm cơ sở đánh 

giá xếp loại vào cuối năm. 

 2. Đối với UBND xã Phan Điền không thực hiện việc nhập dữ liệu trên 

Phần mềm quản lý hồ sơ, cán bộ. Yêu cầu UBND xã xác định trách nhiệm của 

tập thể, các cá nhân và tổ chức kiểm điểm; đề xuất hình thức xử lý kỷ luật phù 

hợp (nếu có) theo quy định do không thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 

2941/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo kết quả về UBND huyện 

(thông qua Phòng Nội vụ) trước ngày 26/10/2022.  

  3. Nghiêm túc chỉ đạo công chức, viên chức khẩn trương cập nhật thông 

tin cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, địa phương vào phần mềm Quản lý 

cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 31/10/2022. Nếu sau thời gian này đơn 

vị, địa phương không hoàn thành việc cập nhật thông tin cán bộ, công chức thì 

tùy vào mức độ sẽ xem xét xử lý kỷ luật đối với các cá nhân không chấp hành ý 

kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện. 

 4. Đối với việc cập nhật dữ liệu, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức: 

 a) Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo công chức, viên 

chức được giao phụ trách phần mềm thường xuyên cập nhật dữ liệu, hồ sơ cán 

bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương theo Quy chế được 

quy định tại Quyết định số 2941/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

 b) Tiếp tục rà soát lại danh sách các cơ quan, đơn vị đã giải thể hoặc sáp 

nhập đề nghị nhà cung cấp phần mềm dừng cung cấp mã sử dụng. 

 c) Định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện (6 tháng và năm) về UBND 

huyện (thông qua Phòng Nội vụ) theo dõi tổng hợp và báo cáo Sở Nội vụ theo 

quy định. 

 d) UBND huyện sẽ trừ điểm công tác cải cách hành chính năm 2022 của 

UBND các xã, thị trấn không nhập hoặc cập nhật không đầy đủ dữ liệu với tiêu 

chí “Quản lý, cập nhật dữ liệu về cán bộ, công chức trên phần mềm” và làm cơ 

sở để đánh giá xếp loại lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị trường học 

cập nhật không đầy đủ dữ liệu. Trường hợp cơ sở dữ liệu của các đơn vị, địa 

phương nêu trên đã được cập nhật đầy đủ, chính xác trước ngày 31/10/2022 thì 

UBND huyện sẽ xem xét, đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, 

địa phương. 

 đ) Việc kiểm tra phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức của các 

đơn vị, địa phương sẽ được Sở Nội vụ, UBND huyện (Phòng Nội vụ) thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm qua hệ thống kết 



nối mạng internet. Qua theo dõi, Phòng Nội vụ sẽ đề nghị UBND huyện xử lý 

trách nhiệm theo Quy chế tại Quyết định số 2941/QĐ-UBND của Chủ tịch 

UBND tỉnh mà không phải báo trước cho đơn vị, địa phương. 

 Giao Phòng Nội vụ theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Hiệu trưởng các đơn vị trường học; 

- Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Văn Vụ 
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