
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

_____________ 
 

Số: 973/UBND-NV 
V/v làm thẻ, quản lý và sử dụng 
thẻ cán bộ, công chức, viên chức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________ 

 

Chi Lăng, ngày 21 tháng 9  năm 2018 

 
    Kính gửi:  

 - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND huyện 
 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.   

 
Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, 
công chức, viên chức; 

Căn cứ Công văn số 454/SNV-CCVC ngày 12/7/2012 của Sở Nội vụ tỉnh 
Lạng Sơn về việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức; 
Hướng dẫn số 128/HD-SNV ngày 07/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn Về 
việc làm thẻ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ và Công văn số 454/SNV-CCVC ngày 12/7/2012 của Sở Nội 
vụ tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng đã ban hành Công văn số 
698/UBND-NV ngày 04/11/2016 về việc quản lý, sử dụng thẻ cán bộ, công chức, 
viên chức. 

Để quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức đúng theo 
quy định, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
UBND huyện và UBND các xã, thị trấn (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị) thực 
hiện việc làm thẻ, quản lý và sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức 
như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG THẺ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

Thực hiện theo quy định tại mục 1 Công văn số 698/UBND-NV ngày 
04/11/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc quản lý, sử dụng thẻ cán bộ, công 
chức, viên chức. 

II. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

Thực hiện theo quy định tại mục 2 Công văn số 698/UBND-NV ngày 
04/11/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc quản lý, sử dụng thẻ cán bộ, công 
chức, viên chức. 

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ LÀM THẺ CÁN BỘ, CÔNG 
CHỨC, VIÊN CHỨC 

1. Trình tự, thủ tục làm thẻ  

a) Cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cán bộ, công 
chức, viên chức đã được cấp thẻ và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức 
đề nghị làm thẻ theo quy định; 

b) Thu hồi thẻ cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu cấp đổi, cấp lại do 
làm hỏng; 
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c) Kiểm điểm xác định rõ nguyên nhân và xử lý vi phạm theo quy định đối 
với những trường hợp làm hư hỏng thẻ, làm mất thẻ; 

d) Chụp và lập danh sách File mềm ảnh những người đề nghị cấp thẻ. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ 

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu làm thẻ cán bộ, công chức, viên chức gửi 
hồ sơ đề nghị làm thẻ như sau: 

a) Văn bản đề nghị làm thẻ của cơ quan, đơn vị (nội dung đề nghị ghi cụ 
thể: cấp mới thẻ bao nhiêu trường hợp, trong đó có bao nhiêu trường hợp đúng 
thời hạn, bao nhiêu trường hợp đã quá thời hạn; cấp đổi bao nhiêu trường hợp, 
trong đó bao nhiêu trường hợp do thay đổi vị trí công việc, bao nhiêu trường hợp 
do thay đổi ngạch, chức danh nghề nghiệp,....; cấp lại bao nhiêu trường hợp, 
trong đó bao nhiêu trường hợp làm hư hỏng thẻ, bao nhiêu trường hợp làm mất 
thẻ) 

b) Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đề nghị làm thẻ của các cơ 
quan, đơn vị lập theo Phụ lục ban hành kèm theo Công văn này trong đó lưu ý 
ghi rõ các nội dung:  

- Cấp mới thẻ: Cán bộ, công chức, viên chức mới được tuyển dụng, tiếp 
nhận từ cơ quan, đơn vị không thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện 
chuyển đến công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của 
UBND huyện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức có 
quyết định tuyển dụng hoặc tiếp nhận (gửi kèm theo bản chụp Quyết định tuyển 
dụng hoặc tiếp nhận của cấp có thẩm quyền). 

Đối với những trường hợp được tuyển dụng, tiếp nhận đã quá thời hạn nêu 
trên chưa có thẻ cán bộ, công chức, viên chức thì cơ quan, đơn vị phải có giải 
trình cụ thể từng trường hợp về lý do chưa có thẻ. 

- Cấp đổi thẻ: Cán bộ, công chức, viên chức có thay đổi các thông tin trên 
thẻ như: vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị, thay đổi mã ngạch, hạng chức danh 
nghề nghiệp, thay đổi chức vụ, chức danh, cơ quan, đơn vị công tác,... ( ghi rõ mã 
số thẻ và nộp lại thẻ đã được cấp). 

- Cấp lại thẻ: Cán bộ, công chức, viên chức làm hư hỏng thẻ (yêu cầu ghi 
rõ mã số thẻ và nộp lại thẻ đã được cấp) hoặc làm mất thẻ (gửi kèm theo Bản báo 
cáo giải trình với cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý thẻ (UBND 
huyện). Nội dung báo cáo giải trình nêu rõ thời gian, lý do làm mất thẻ và kiểm 
điểm việc cá nhân làm mất thẻ đã ảnh hưởng đến việc chấp hành các quy định về 
đạo đức, văn hóa giao tiếp khi thi hành công vụ của cán bộ, công chức và hoạt 
động nghề nghiệp của viên chức; có ý kiến xử lý vi phạm của người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức). 

c) File mềm ảnh những người đề nghị cấp thẻ cỡ 3 cm x 4 cm, đuôi định 
dạng jpg; sắp xếp thứ tự theo danh sách đề nghị cấp thẻ và lập theo nguyên tắc: 
1_Họ và tên; 2_Họ và tên; 3_Họ và tên; 4_Họ và tên; … về địa chỉ mail: 
phongnoivuchilang@gmail.com  

Ví dụ: 1_htanh; 2_ltbac; 3_tvcuong; 4_hvdung; ….; 

d) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ 
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- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm thẻ từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng. 

- Trả thẻ: Từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng sau tháng liền kề cơ quan, 
đơn vị đã nộp đầy đủ hồ sơ. 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả thẻ: Phòng Nội vụ huyện (giờ hành chính, 
ngày làm việc trong tuần). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công văn này thay thế Công văn số 507/UBND-NV ngày 30/6/2017 
của UBND huyện Chi Lăng về việc làm thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Căn cứ nội dung công văn này, Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị triển khai thực hiện việc làm thẻ, quản lý và sử dụng thẻ cán bộ, công 
chức, viên chức theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Nội vụ, của Ủy 
ban nhân dân huyện. 

3. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 
làm thẻ, quản lý và sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan 
đơn vị. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản 
ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban 
nhân dân huyện), điện thoại: 0205.3722.880  

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy (BC); 
- Thường trực HĐND huyện (BC); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Lưu: VT, PNV. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Vi Quang Trung 
 
 



PHỤ LỤC 
(Ban hành kèm theo Công văn số 973/UBND-NV ngày 21/9/2018 của UBND huyện Chi Lăng) 

_____________________________ 
 
 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
_______________ 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI,  
CẤP ĐỔI THẺ DO THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN, CẤP LẠI THẺ DO LÀM HỎNG, LÀM MẤT 

(Kèm theo Công văn số: ....../........ ngày....... tháng ......năm 201.... của ..................) 
 

TT Mã số thẻ Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Mã số 
ngạch 
(chức 

danh nghề 
nghiệp) 

Cơ quan 
quản lý CB, 

CC, VC 

Cơ quan, đơn 
vị trực tiếp sử 
dụng CB, CC, 

VC 

Chức vụ 
(chức 

danh công 
việc) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I  CẤP MỚI THẺ        

1  Hoàng Thị Anh 01/01/1995 Nữ V.07.02.04 
UBND huyện 

Chi Lăng 
Trường MN 

xã..... 
Giáo viên 
mầm non 

Tuyển 
dụng 

2  Lê Thị Bắc 01/01/1985 Nữ 01.003 
UBND huyện 

Chi Lăng 
Phòng ..... 

huyện 
Chuyên 

viên 
Tiếp nhận  

II CẤP ĐỔI THẺ DO THAY ĐỔI THÔNG TIN(1)       

3 T15-01a.003-40.41 Triệu Văn Cường 01/01/1975 Nam 01.004 
UBND huyện 

Chi Lăng 
Phòng ..... 

huyện 
Cán sự 

Thay đổi 
mã ngạch 

III CẤP LẠI THẺ DO LÀM HỎNG, HOẶC LÀM MẤT       

4 T15-01.003-40.2351 Hoàng Văn Dung 01/01/1980 Nam 01.003 
UBND huyện 

Chi Lăng 
UBND xã .....  

Công chức 
VH - XH 

Bị hỏng 
do..... 

 
NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

                                           
Chi chú: - Cột (2): Ghi đầy đủ Mã số thẻ cán bộ, công chức,viên chức đã được cấp 
               - Cột (6): Ghi đầy đủ Mã số ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định. 
               - Cột (10): Ghi rõ nội dung thông tin cá nhân (tuyển dụng, tiếp nhận; thay đổi vị trí, cơ quan, đơn vị công tác; thay đổi mã ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp …) 
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