
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:            /SGDĐT-VP 

 

Về việc làm thẻ và cấp thẻ cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 02 năm 2023 

                                

   Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường THPT có nhiều cấp học; 

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, quận, huyện. 

 

Căn cứ Công văn số 3677/SNV-CCVC của Sở Nội vụ ngày 12/08/2022 về 

hướng dẫn thống nhất việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn 

phòng Sở đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở thực hiện các nội dung 

như sau:   

1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo và tổ chức in thẻ đeo cho cán 

bộ, giáo viên và người lao động của đơn vị theo Mẫu thẻ cán bộ, công chức, viên chức 

được quy định tại Điều 4, Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22 tháng 12 năm 

2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (đính kèm Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV). 

2. Nhằm tạo thuận lợi trong việc liên hệ công tác, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức in 

thẻ đeo tích hợp thẻ thang máy cho Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, cụ thể như sau: 

- Giao Cụm trưởng Cụm chuyên môn tổng hợp thông tin của Hiệu trưởng các 

trường trong Cụm (file đính kèm) và file hình thẻ 3x4 (hình thẻ áo sơ mi thắt caravat, 

đặt tên file ảnh là tên của Hiệu trưởng).  

- Đối với các cơ sở giáo dục, các trường Trung cấp, Cao đẳng trực thuộc Sở; 

các Phòng Giáo dục và Đào tạo: Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị gửi thông tin (file mẫu 

đính kèm) và file ảnh thẻ 3x4 (ảnh thẻ áo sơ mi thắt caravat). 

- Thông tin gửi về hộp thư điện tử btve.sgddt@tphcm.gov.vn trước ngày 

24/02/2023. 

Kính đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (để thực hiện); 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VP (Vệ). 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Hồ Tấn Minh 

 

mailto:btve.sgddt@tphcm.gov.vn
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DANH SÁCH  

Hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị đăng ký làm thẻ đeo 

(Đính kèm Công văn số           /SGDĐT-VP ngày       tháng 02 năm 2023 của  

Sở Giáo dục và Đào tạo) 
 

STT Tên Hiệu trưởng Đơn vị 
Mã số CB, 

CC, VC 
CỤM Số điện thoại 

Ghi 

chú 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             
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PHỤ LỤC MẪU THẺ 

(Đính kèm Công văn số           /SGDĐT-VP ngày       tháng 02 năm 2023 của  

Sở Giáo dục và Đào tạo) 
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