UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số

05
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V/v Đăng ký tập huấn hướng dẫn cập
nhật phần mềm quản lý cán bộ, công
chức, viên chức

Tam Đường, ngày 10

tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, tổ chức Hội
thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trường: THPT Bình Lư và Trường Dân tộc Nội trú huyện;
- Trung tâm Y tế huyện.

Căn cứ Công văn số 301/SNV-VP ngày 05/3/2020 của Sở Nội vụ về việc
triển khai tập huấn hướng dẫn cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, công chức,
viên chức;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện. Để việc
cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức viên chức đảm bảo
tiến độ và chất lượng; phòng Nội vụ huyện đề nghị cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội
thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Y tế huyện; các đơn vị
trường học đóng trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:
1. Số lượng, thành phần, thời gian, địa điểm
* Lớp 1: gồm các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, tổ chức Hội
thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Y tế huyện.
- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 19/3/2020.
* Lớp 2: gồm các đơn vị trường học đóng trên địa bàn huyện (gồm cả
trường THPT, DTNT)
- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 19/3/2020.
* Thành phần tham gia: Mỗi cơ quan, đơn vị cử 01 người làm công tác
quản lý hồ sơ nhân sự hoặc am hiểu về ứng dụng công nghệ thông tin tham gia
lớp tập huấn, hướng dẫn cập nhật dữ liệu phần mềm (Để buổi tập huấn, hướng
dẫn đạt kết quả đề nghị cán bộ, công chức, viên chức khi đi tập huấn mang theo
máy tính xách tay).
* Địa điểm tập huấn: Phòng họp tầng 4, trụ sở HĐND-UBND huyện.

2. Kê khai thông tin cán bộ, công chức, viên chức
Sau khi tập huấn, đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ công chức,
viên chức kê khai đầy đủ, chính xác thông tin vào file thông tin mẫu (được đăng
tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, phần văn bản chỉ đạo điều hành
có địa chỉ: https://sonv.laichau.gov.vn/), tổng hợp file thông tin theo đơn vị và
gửi về Sở Nội vụ qua hộp thư tuanhh.sonv@laichau.gov.vn trước ngày
28/3/2020 (Mọi thông tin xin liên hệ qua số điện thoại: 0966.160.666, đồng chí
Hoàng Huy Tuấn, Phó Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ).
Phòng Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển
khai, thực hiện và gửi danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp tập
huấn về phòng Nội vụ chậm nhất vào ngày 16/3/2020 (theo biểu mẫu đính kèm).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện (B/c);
- Lưu: NV.
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