
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-TH 

Về việc đề nghị thực hiện đúng quy 

trình sử dụng chương trình quản lý 

nhiệm vụ trên Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành VNPT-iOffice  

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

 

   Kính gửi: 

          - Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; 

          - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND 

tỉnh về ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do 

UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao; Kế hoạch số 141/KH-

UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai chuyển đổi Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng 

Sơn năm 2019. 

 Ngày 24/02/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số     

18/TB-VP về việc sử dụng chương trình quản lý nhiệm vụ tích hợp trên Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice (kèm theo hướng dẫn sử 

dụng) đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để thực hiện theo 

dõi, quản lý thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao. Tuy nhiên, qua theo dõi phát sinh một số nhiệm vụ quá hạn 

chưa được các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo trên hệ thống 

quản lý nhiệm vụ (do thực hiện chưa đúng quy trình, thao tác xử lý theo hướng 

dẫn) hoặc đã báo cáo hoàn thành chưa đúng thời hạn, nên khó khăn cho công tác 

theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.  

 Để thực hiện tốt cho công tác theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban 

liên quan thực hiện nghiêm túc, thống nhất quy trình xử lý đối với văn bản đến 

nói chung và các văn bản đến có nội dung giao nhiệm vụ nói riêng của UBND 

tỉnh, phù hợp với yêu cầu công việc và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị. 

Trong đó, thực hiện một số việc cụ thể như sau:  

       1. Nghiêm túc thực hiện đúng quy trình và nghiên cứu kỹ hướng dẫn sử 

dụng của phần mềm, cụ thể: 

 Bước 1: Văn thư vào sổ đối với các Văn bản đến kèm theo nội dung nhiệm 

vụ được giao (lưu ý trường hợp có nhiều dòng (cửa sổ) Văn bản đến như nhau 

nhưng mỗi dòng chứa 01 nội dung giao việc khác nhau, do đó đều phải thực 
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hiện vào sổ tất cả các dòng văn bản giao nhiệm vụ) chuyển đến người phân 

giao văn bản (Lãnh đạo cơ quan hoặc Chánh Văn phòng). 

 Bước 2: Người phân giao văn bản căn cứ nội dung nhiệm vụ tại Mục 

“Thông tin giao nhiệm vụ”, thực hiện phân giao nhiệm vụ chính xác đến phòng 

ban, chuyên viên xử lý nhiệm vụ đó. 

 Bước 3: Người xử lý nhiệm vụ thực hiện xử lý văn bản giao việc tại Mục 

“Văn bản chờ xử lý” bằng cách tạo “Văn bản trả lời”. Phải tuân thủ thao tác 

này để trả lời đúng luồng xử lý của nhiệm vụ được giao theo quy trình khép kín, 

không được khởi tạo văn bản đi độc lập với luồng xử lý chính. (Chỉ tạo “Văn 

bản trả lời” từ văn bản giao nhiệm vụ  khi đó là văn bản minh chứng hoàn thành 

nhiệm vụ để báo cáo theo đúng nội dung nhiệm vụ được giao). 

   Bước 4: Thực hiện quy trình xin ý kiến theo quy định thường lệ: Chuyển 

văn bản đi trình Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo cơ quan xem xét, cho ý kiến vào dự 

thảo cuối. Chuyển lại “Người khởi tạo” để chỉnh sửa, hoàn thiện theo chỉ đạo 

(nếu có), rà soát thể thức, kỹ thuật trình bày. 

 Bước 5: Người có thẩm quyền thực hiện ký số, chuyển Văn thư phát hành 

văn bản.  

 Lưu ý: Văn bản phúc đáp (văn bản minh chứng hoàn thành nhiệm vụ) sẽ 

được Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh theo dõi trong suốt quá trình xử lý 

cho đến khi phát hành và đồng thời tự động chuyển đến đúng luồng xử lý của  

Chuyên viên khởi tạo văn bản giao nhiệm vụ đó để phê duyệt mà không cần bất 

kỳ thao tác báo cáo nào khác. 

 (Hướng dẫn sử dụng gửi kèm theo Công văn này trên VNPT-Ioffice). 

 2. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bỏ sót, quên không thực hiện nhiệm 

vụ được giao hoặc xử lý thao tác không đúng quy trình dẫn tới giãn đoạn luồng 

xử lý (do không tạo văn bản trả lời đối với văn bản giao nhiệm vụ); chuyên viên 

có trách nhiệm xử lý, theo dõi, đôn đốc đến khi kết thúc các nhiệm vụ được 

giao. Lãnh đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện chỉ đạo Lãnh đạo các phòng, 

ban chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ đã xử lý của 

chuyên viên. 

 Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng, đơn vị thuộc VP; 

- Lưu: VT, TH (NNK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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