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hồ sơ công việc chưa xử lý sang
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Công văn số 2401/STTTT-CNTT ngày 30/12/2021 của Sở Thông
tin và Truyển thông về việc hướng dẫn các đơn vị, địa phương chuyển hồ sơ
công việc chưa xử lý sang năm làm việc mới – năm 2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc
Sở, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc chuyển hồ sơ công việc trên hệ thống
trong năm 2021 chưa xử lý sang năm 2022 để tiếp tục xử lý, cụ thể như sau:
Tại năm làm việc 2021, ở Menu “Hệ thống” nhấp chọn “Chuyển hồ sơ
công việc qua năm mới”; sau đó nhấn chọn “Chuyển HSCV qua năm mới” đối
với các hồ sơ, văn bản chưa xử lý xong trong năm 2021 (Có phụ lục hình ảnh
hướng dẫn chi tiết kèm theo).
Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Văn phòng Sở
Giáo dục và Đào tạo (Bà Phan Thị Hương, Số điện thoại: 0367850603) để được
hỗ trợ, hướng dẫn.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị để triển khai thực
hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN CHUYỂN HỒ SƠ CÔNG VIỆC SANG NĂM MỚI-2022
(Kèm theo Công văn số 3181 /SGDĐT-VP ngày 31/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

