
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

Số: 278/UBND-NC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Trà Cú, ngày 13 tháng 03 năm 2023 

V/v cập nhật dữ liệu hồ sơ cán bộ, 

công chức, viên chức vào cơ sở 
dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, 

viên chức của Bộ Nội vụ 

 

 
Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (khối Nhà nước); 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  
      

 

Căn cứ Công văn số 927/UBND-NC ngày 10/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc cập nhật dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên 

chức vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực 
hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo cán bộ, công chức, viên 
chức của đơn vị thực hiện khai báo, cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức 

theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và tập hợp dữ liệu hồ sơ đảm bảo hoàn thành chậm 
nhất vào ngày 20/3/2023. 

2. Giao Phòng Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ tập hợp dữ 
liệu hồ sơ của các trường: Trung học cơ sở, Tiểu học, Mẫu giáo, Mầm non trên địa 

bàn huyện. 

3. Giao Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, tập hợp dữ liệu hồ sơ của 

các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; tham mưu Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện kịp thời báo cáo về Sở Nội vụ đảm bảo thời gian theo quy 

định. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các nội dung theo tinh thần công văn này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp 
thời phản ánh với Phòng Nội vụ để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Như kính gửi; 
- TT.HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Trưởng Phòng Nội vụ; 
- Lưu: VT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Tăng Thị Thắm 
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