
 
 

 

  Kính gửi: ……………………………………………………….. 

                                         

 Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ (sau đây viết tắt là Đề án 893), Bộ Nội vụ phối hợp với Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam (sau đây viết tắt là Tập đoàn VNPT) triển khai 

xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ 

quan nhà nước (sau đây viết tắt là CSDLQG về CBCCVC), hiện đã hoàn thành 

xây dựng hệ thống, hoàn thành triển khai thí điểm và sẵn sàng kết nối đồng bộ, 

tiếp nhận dữ liệu từ các hệ thống phần mềm/cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức tại các bộ, ngành, địa phương về CSDLQG về CBCCVC trên 

nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia NDXP. Để thực hiện triển khai tích 

hợp, đồng bộ thông tin từ hệ thống phần mềm/cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, 

viên chức của các bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu tại Đề án 893, Bộ Nội vụ 

đề nghị Quý Cơ quan phối hợp thực hiện một số công việc, cụ thể như sau: 

1. Triển khai xây dựng, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm/cơ sở dữ liệu cán 

bộ, công chức, viên chức tại các bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu Đề án 983 

(biểu mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức hợp nhất phụ lục 02, kế 

hoạch triển khai chi tiết tại phụ lục 04 kèm theo). Đối với các Cơ quan chưa 

triển khai phần mềm, để bảo đảm tiến độ xây dựng CSDLQG về CBCCVC theo 

yêu cầu Đề án 893, đề nghị Quý Cơ quan cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu và biểu 

mẫu được cung cấp tại Cổng thông tin Bộ Nội vụ tại địa chỉ https://moha.gov.vn 

và gửi về Bộ Nội vụ để đồng bộ dữ liệu về hệ thống CSDLQG về CBCCVC. 

2. Quý Cơ quan đã có phần mềm thực hiện cập nhật dữ liệu hồ sơ cán bộ, 

công chức, viên chức trên phần mềm hiện tại của Cơ quan bảo đảm dữ liệu 

“đúng”, “đủ”, “sạch” trước khi kết nối về hệ thống CSDLQG về CBCCVC.  

3. Phương án tích hợp, đồng bộ dữ liệu từ Bộ, ngành, địa phương về hệ 

thống CSDLQG về CBCCVC qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

NDXP (Đầu mối phối hợp kết nối NDXP tại Bộ Thông tin và Truyền thông: 

BỘ NỘI VỤ 

 

Số:           /BNV-CCVC 

V/v triển khai cơ sở dữ liệu 

về cán bộ, công chức, viên 

chức tại bộ ngành địa phương 

và đồng bộ về cơ sở dữ liệu 

quốc gia. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2022 



Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Phòng Tích hợp hệ thống, Cục Chuyển đổi 

số quốc gia, điện thoại: 0902170982, Email: tqtuan@mic.gov.vn).  

4. Tài liệu hướng dẫn tích hợp, đồng bộ dữ liệu từ Bộ, ngành, địa phương 

về hệ thống CSDLQG về CBCCVC được đăng tải trên Cổng thông tin Bộ Nội 

vụ tại địa chỉ https://moha.gov.vn). Đầu mối hỗ trợ triển khai kết nối, đồng bộ 

dữ liệu tại từng bộ, ngành, địa phương theo Phụ lục 03 kèm theo. 

5. Để đảm bảo tính “sống” của dữ liệu Bộ Nội vụ đề nghị Quý Cơ quan 

định kỳ hàng tuần thực hiện đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của 

đơn vị về hệ thống CSDLQG về CBCCVC. 

Đầu mối liên hệ Bộ Nội vụ: Ông Nguyễn Thanh Hùng, chuyên viên Vụ 

Công chức - Viên chức, điện thoại 0965680521; ông Đỗ Đức Tùng, Phó Trưởng 

phòng Trung tâm Thông tin, điện thoại 0984448586. 

6. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương cử đầu mối tại Cơ quan mình và 

thông tin (họ và tên, cơ quan công tác, số điệu thoại) để trao đổi, phối hợp trong 

công tác. 

 Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.                        

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- TT Nguyễn Trọng Thừa; 

-  Bộ TTTT (để phối hợp); 

- Trung tâm Thông tin (để phối hợp); 

- Tập đoàn VNPT (để phối hợp); 

- Lưu: VT, Vụ CCVC. 

 

           

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thừa 
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