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THÔNG BÁO NỘI BỘ 

 Về việc thực hiện việc cập nhật nhiệm vụ trên 

           Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice. 

 

Kể từ ngày 01/3/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã chính thức thực hiện 

việc cập nhật, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND 

tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố thực hiện tiếp nhận, xử lý, báo cáo hoặc xin gia 

hạn thực hiện nhiệm vụ trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-

iOffice. Qua 03 tháng triển khai thực hiện, bước đầu đã đi vào ổn định, nhìn 

chung chuyên viên Văn phòng đã thực hiện nghiêm túc việc cập nhật nhiệm vụ 

UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trên Hệ thống. Tuy 

nhiên, qua theo dõi và phản ánh của một số sở, ban, ngành, UBND cấp huyện 

cho thấy còn một số nhiệm vụ chưa được các chuyên viên Văn phòng cập nhật 

hoặc chậm phê duyệt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống quản lý 

nhiệm vụ do đó hiệu quả sử dụng chưa cao, gây khó khăn cho công tác theo dõi, 

đôn đốc, tổng hợp, báo cáo, một số trường hợp dẫn đến chậm muộn, bỏ sót theo 

dõi nhiệm vụ.  

Nguyên nhân của tình trạng trên là do các chuyên viên của Văn phòng 

thực hiện không đúng quy trình xử lý đối với văn bản giao nhiệm vụ dẫn đến 

quên cập nhật nhiệm vụ kèm theo luồng xử lý văn bản phát hành; cập nhật cơ 

quan được giao nhiệm vụ và nội dung giao việc không chính xác; chưa thường 

xuyên đăng nhập để phê duyệt báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các sở, 

ngành, UBND cấp huyện. Để khắc phục tình trạng trên, Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Trưởng các phòng chuyên môn chỉ đạo, đôn đốc các chuyên viên trong 

phòng thực hiện nghiêm túc việc cập nhật các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao theo đúng quy trình xử lý văn bản giao nhiệm 

vụ ngay từ khâu soản thảo, kiểm tra đối chiếu chính xác, đầy đủ các thông tin 

giao nhiệm vụ theo đúng nội dung văn bản được lãnh đạo tỉnh phê duyệt trước 

khi ban hành. Trường hợp phát hiện sai sót sau khi văn bản đã phát hành, cần 

khẩn trương liên hệ phòng Tổng hợp - Nội chính; Bộ phận Văn thư để điều 

chỉnh, sửa đổi kịp thời.  

Các chuyên viên chịu trách nhiệm cá nhân trước Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh về việc để xảy ra sai sót, quên không giao nhiệm vụ cho các cơ 

quan, đơn vị dẫn đến tình trạng quên việc, bỏ sót theo dõi nhiệm vụ được giao, 

không đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh. 
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2. Giao Trung tâm Tin học - Công báo tiếp tục thực hiện rà soát văn bản 

đi hằng ngày, giám sát việc cập nhật các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao vào phần mềm quản lý nhiệm vụ của các chuyên 

viên Văn phòng UBND tỉnh; kịp thời nhắc nhở cập nhật bổ sung, tổng hợp báo 

cáo Chánh Văn phòng tình hình nhập nhiệm vụ trên phần mềm quản lý nhiệm 

vụ vào sáng thứ Hai hằng tuần để kịp thời chỉ đạo, nhắc nhở.  

3. Hằng tháng, Phòng Tổng hợp - Nội chính có trách nhiệm chủ trì, phối 

hợp với các phòng chuyên môn rà soát, thống kê tham mưu cho lãnh đạo Văn 

phòng ban hành Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đã giao trên hệ thống 

quản lý nhiệm vụ để báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh và thông báo cho các sở, ban, 

ngành, UBND cấp huyện biết kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao; kịp thời đề xuất, xử lý các vấn đề phát sinh khi có ý kiến phản 

hồi về kết quả thống kê của các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với Viễn thông Lạng 

Sơn tiếp tục hoàn thiện modul quản lý nhiệm vụ để tạo thuận tiện nhất trong quá 

trình sử dụng, đáp ứng yêu cầu tổng hợp, thống kê chính xác, kịp thời. 

4. Phòng Hành chính - Quản trị chủ trì phối hợp với Trung tâm Tin học - 

Công báo hằng tháng lập danh sách các chuyên viên còn để sót việc nhập nhiệm 

vụ trên phần mềm quản lý nhiệm vụ, nội dung thông tin giao việc không chính 

xác, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh làm cơ sở để đánh giá, 

xếp loại cán bộ, công chức, khen thưởng cuối năm. 

5. Các Chuyên viên chủ động phối hợp, đôn đốc cán bộ đầu mối của các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện việc cập nhật, phê duyệt 

kết quả các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 

trên phần mềm quản lý nhiệm vụ. Trường hợp các cơ quan được giao đã hoàn 

thành nhiệm vụ trên thực tế, nhưng do thực hiện chưa đúng quy trình xử lý dẫn 

đến nhiệm vụ chưa được báo cáo, ở trạng thái treo trên Hệ thống; chuyên viên 

Văn phòng chủ động đôn đốc cơ quan thực hiện lại quy trình để phê duyệt hoàn 

thành nhiệm vụ./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chánh, các PVP UBND tỉnh, 

  các phòng, ban, đơn vị thuộc VP; 

- Lưu: VT, THNC (NNT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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