
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-TCCB 
V/v đôn đốc phối hợp với Viễn thông 

Lạng Sơn tập huấn phần mềm quản 

lý công chức, viên chức 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
 

 Thực hiện tiến độ triển khai xây dựng phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu 

tập trung ngành y tế, Sở Y tế ban hành văn bản số 259/SYT-TCCB ngày 

18/01/2021 về việc phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn cập nhật dữ liệu về công 

tác tổ chức cán bộ. Hiện tại ngoài  04 đơn vị đã triển khai, mới có 03 đơn vị 

(Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phổi) đăng ký lịch 

tập huấn, các đơn vị còn lại chưa sắp xếp được lịch hoặc dự kiến tập huấn sau 

Tết Nguyên Đán 2021. 

 Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn thực hiện 

một số công việc như sau: 

 1. Các đơn vị đã triển khai (Văn phòng Sở Y tế, Chi cục Dân số - 

KHHGĐ, Chi cục VSATTP, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) chủ động rà soát, 

thường xuyên cập nhật, bổ sung dữ liệu về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan 

đơn vị vào phần mềm quản lý công chức, viên chức. 

 2. Thủ trưởng các đơn vị khác: Phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn (theo 

Kế hoạch gửi kèm theo) tổ chức tập huấn phần mềm quản lý công chức, viên 

chức; chịu trách nhiệm trước Sở Y tế về tiến độ và các thông tin đảm bảo chính 

xác, được cập nhật thường xuyên. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ với đầu 

mối phối hợp của Viễn thông Lạng Sơn: Ông Trần Duy Quỳnh, điện thoại: 0912 

902 111 để thống nhất giải quyết. 

 Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở Y tế; 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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