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Số:        /STTTT-CNTT 

V/v tiếp tục rà soát, lập danh sách bổ sung 

cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách 

CNTT được hưởng chế độ đặc thù 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 4 năm 2020 

  

  Kính gửi:   

    - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

    - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Ngày 14/01/2020, sau khi tổng hợp hồ sơ từ các đơn vị, Sở Thông tin và 

Truyền thông tổ chức thẩm định và đã có văn bản số 43/STTTT-CNTT V/v rà 

soát, bổ sung hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT kèm danh sách cán bộ, công chức, 

viên chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù từ năm 2020 , trình 

UBND tỉnh phê duyệt.  

 Căn cứ vào các chủ trương của Đảng, văn bản quy định của Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy và văn bản chỉ đạo 

của Trường trực HĐND tỉnh, ngày 13/4/2020, UBND tỉnh có văn bản số 

2347/UBND-PC1 giao Sở tiếp tục rà soát, lập danh sách bổ sung cán bộ, công 

chức, viên chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù  trên tinh thần 

mới.  

Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục rà soát, lập danh sách và hồ sơ bổ sung đối với 

các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên trách CNTT thoả 

mãn các điều kiện sau đây: 

 - Là cán bộ công chức, viên chức đang thuộc biên chế (bao gồm biên chế 

tại các đơn vị sự nghiệp được biệt phái làm nhiệm vụ chuyên trách CNTT) được 

phân công thực hiện nhiệm vụ chuyên trách CNTT tại các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; 

 - Có trình độ Đại học chuyên ngành CNTT trở lên (không phân biệt loại 

hình đào tạo). 

  Danh sách và hồ sơ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước 10h ngày 

16/4/2020 để tổng hợp, thẩm định, báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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