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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /STC-VP 

V/v quán triệt, thực hiện công 

tác CCHC và rà soát hồ sơ 

công chức, tiếp tục thực hiện 

lập hồ sơ điện tử 

Hà Tĩnh, ngày         tháng  10  năm 2021 

 
 

   Kính gửi:  

- Trưởng các phòng thuộc Sở; 

- Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công. 

 

Thực hiện Văn bản số 5770/UBND-NC2 ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc quán triệt, thực hiện công tác cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ 

chức bộ máy, tinh giản biên chế, quản lý về công tác bổ nhiệm, tuyển dụng; Thông 

báo số 3615/TB-BGĐ ngày 09/9/2021 của Ban Giám đốc Sở về việc tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành giải quyết công 

việc, xử lý văn bản đến, đi và triển khai thực hiện công tác lập hồ sơ điện tử trên 

phần mềm hồ sơ công việc TD-Office; Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, 

Giám đốc trung tâm TV&DVTCC triển khai thực hiện một số công việc như sau: 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường quản lý, siết chặt kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các biểu hiện vi 

phạm đạo đức công vụ; phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên 

chức phòng, đơn vị mình các văn bản liên quan, văn bản chỉ đạo như: Kết luận số 

29 KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục siết chặt kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên 

chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Quyết định 

số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện 

kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán 

bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 20/2019/QĐ-UBND 

ngày 19/4/2019 ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 54/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm người 

đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh về thực hiện cải cách hành chính; Văn bản số 2451/UBND-PC ngày 26/4/2021 

về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công 

vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức … 

- Chủ động xử lý các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, đặc biệt tập trung xử 

lý, cập nhật các nhiệm vụ trên phần mềm YKCĐ theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ 

của UBND tỉnh; xử lý dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng, kéo dài. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức thực hiện rà soát hồ sơ cán bộ công chức, 

viên chức, bổ sung đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định tại các Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 quy định về chế độ báo 

cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 quy 
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định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. Đồng thời cập nhật, 

hoàn thiện kê khai thông tin trên phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên 

chức của tỉnh (Văn phòng Sở rà soát hồ sơ Ban Giám đốc; cán bộ, công chức, viên 

chức tự rà soát hồ sơ và bổ sung các thành phần hồ sơ theo quy định). Trưởng các 

phòng, Giám đốc Trung tâm chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng, đơn 

vị mình liên hệ Văn phòng Sở để mượn hồ sơ, thực hiện rà soát và bổ sung các thành 

phần hồ sơ theo quy định, lập danh mục hồ sơ của cá nhân sau khi rà soát bỏ vào túi 

hồ sơ công chức, hoàn thành trước ngày 27/10/2021.  

- Tiếp tục rà soát, cập nhật hồ sơ liên quan đến quy trình ISO, thủ tục hành chính 

của phòng mình để chuẩn bị thực hiện đánh giá nội bộ ISO (dự kiến cuối tháng 

10/2021, đầu tháng 11/2021). 

- Tiếp tục lập hồ sơ điện tử theo danh mục hồ sơ cơ quan đã được phê duyệt, 

theo quy trình nội bộ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính và danh mục hồ sơ cá 

nhân để cuối năm thực hiện hoàn thành hồ sơ và nộp lưu trữ theo quy định. 

Đây là nội dung liên quan đến chấm điểm cải cách hành chính cuối năm, đề 

nghị các đồng chí tập trung thực hiện nghiêm túc. Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc, 

tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc việc chấp hành, kết quả thực hiện của các phòng, 

đơn vị./. 
 

Nơi nhận:   

- Như trên;                                                                          
- Ban Giám đốc Sở; (để b/c) 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
 

Phạm Chí Hiếu 
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