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KẾ HOẠCH 

Triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành  
trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Cao Lộc 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-STTTT ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn 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. UBND huyện 
Cao Lộc xây dựng triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành  
trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Cao Lộc như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

 Triển khai chuyển đổi Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử eOffice sang 
Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice phiên bản 4.0 tại HĐND 
huyện, UBND huyện và HĐND, UBND các xã, thị trấn nhằm góp phần thực hiện 
xây dựng Chính quyền điện tử và hoàn thành kết nối liên thông văn bản điện tử 
trong nội bộ cơ quan nhà nước của huyện và các xã, thị trấn và liên thông văn bản 
điện tử lên Trục liên thông văn bản quốc gia theo Kế hoạch số 106/KH-UBND 
ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Thực hiện 
Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định 
hướng đến 2025. 

2. Yêu cầu 

Quá trình triển khai chuyển đổi phải bảo đảm đúng tiến độ và thời gian quy 
định, không làm gián đoạn công tác chỉ đạo, điều hành trên hệ thống phần mềm; 
bảo đảm toàn vẹn, an toàn cơ sở dữ liệu trong quá trình chuyển đổi.  

Phần mềm được triển khai phải bảo đảm liên thông, đồng bộ giữa các cơ 
quan, đơn vị của huyện và các xã, thị trấn; đem lại nhiều tiện ích, hiệu quả hơn so 
với hệ thống Văn phòng điện tử eOffice đang sử dụng; các cơ quan, đơn vị khai 
thác, sử dụng đầy đủ các chức năng của phần mềm, hình thành quy trình xử lý văn 
bản trên môi trường mạng trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị và thực hiện nghiêm 
túc quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi triển khai: HĐND huyện, UBND huyện và HĐND, UBND các 
xã, thị trấn. 

2. Đối tượng thực hiện: Gồm các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện.  

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Khảo sát thực trạng 
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- Khảo sát hiện trạng hạ tầng, cơ sở dữ liệu tại cơ quan, đơn vị và các xã, thị 
trấn trên địa bàn huyện. 

- Khảo sát luồng văn bản; danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động, chức danh, vị trí việc làm...  

2. Cấu hình hiệu chỉnh phần mềm, chuyển đổi cơ sở dữ liệu Hệ thống 
Quản lý văn bản và điều hành 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Lạng Sơn cài đặt, cấu 
hình Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice theo số liệu khảo sát 
và chuyển đổi toàn bộ cơ sở dữ liệu của Hệ thống Văn phòng điện tử eOffice sang 
Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice. 

- Chạy thử các chức năng của Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 
VNPT-iOffice. 

3. Tập huấn, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật 

 Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Lạng Sơn đào tạo, tập 
huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice; 
hỗ trợ, hiệu chỉnh, khắc phục các lỗi cho người sử dụng tại các cơ quan, đơn vị và 
các xã, thị trấn. 

4. Thời gian thực hiện 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Lạng Sơn hoàn thành 
việc chuyển đổi và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT - 
iOffice trong Quý III và Quý IV năm 2019. 

5. Bố trí cán bộ phụ trách hoặc kiêm nhiệm 

Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị và các xã, thị trấn cử cán bộ phụ trách hoặc kiêm nhiệm triển khai thực hiện theo 
tại mỗi cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn. như sau: 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện: Lãnh đạo Văn phòng HĐND và 
UBND huyện; công chức phụ trách Công nghệ thông tin. 

- Lãnh đạo và 01 công chức phụ trách hoặc kiêm nhiệm Công nghệ thông tin.  

- Trung tâm Viễn thông Cao Lộc, Trung tâm Viễn thông Đồng Đăng phối 
hợp với  Văn phòng HĐND và UBND huyện hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và các 
xã, thị trấn trong quá trình triển khai, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều 
hành VNPT - iOffice.  

IV. KINH PHÍ TRIỂN KHAI 

Theo Kế hoạch số 141/KH-STTTT ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn 
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. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Chủ trì, tham mưu cho UBND huyện phối hợp Sở Thông tin và Truyền 
thông, Viễn thông Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai 
thực hiện các nội dung sau: 

- Khảo sát thực trạng, cấu hình hệ thống, tập huấn hướng dẫn, bảo đảm an toàn, 
an ninh thông tin, bảo mật cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm (bằng văn bản). 
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- Chuyển đổi toàn vẹn cơ sở dữ liệu Hệ thống Văn phòng điện tử eOffice 
sang Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice. 

- Chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai lớp đào tạo tập trung 
dành cho lãnh đạo các đơn vị đơn vị; cử chuyên viên phụ trách phối hợp với Sở 
Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn trong quá trình đào tạo chuyển 
giao phần mềm đúng, đủ thành phần, bảo đảm tiến độ  tại HĐND, UBND các xã, 
thị trấn. 

- Vận hành Hệ thống phần mềm hoạt động ổn định, liên tục, đảm bảo kết nối 
liên thông giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; phối hợp xử lý kịp thời các 
lỗi phần mềm (nếu có). 

- Đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện đề xuất với UBND huyện 
báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo để thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả. 

- Sau khi hoàn thành triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 
VNPT - iOffice, tham mưu cho UBND huyện rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế 
quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử trong hoạt động của các 
cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện. 

2. Các cơ quan, đơn vị và HĐND, UBND các xã, thị trấn  

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng 
Sơn, Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện nội dung sau: 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai Hệ thống Quản lý văn 
bản và điều hành VNPT - iOffice tại cơ quan, đơn vị mình. 

- Cử Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tham dự 
tập huấn và tiếp nhận phần mềm đúng, đủ thành phần, bảo đảm tiến độ tại các cơ 
quan, đơn vị và HĐND, UBND các xã, thị trấn. 

- Khai thác triệt để các chức năng của Hệ thống Quản lý văn bản và điều 
hành, thực hiện việc trao đổi văn bản qua Hệ thống phần mềm theo quy định của 
UBND tỉnh; trong quá trình sử dụng đóng góp ý kiến việc vận hành và sử dụng 
phần mềm về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) để tổng hợp, 
báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị đơn vị cung cấp phần mềm hiệu 
chỉnh, bổ sung. 

- Định kỳ báo cáo về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND 
huyện) kết quả sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice tại 
cơ quan, đơn vị mình. 

 Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp 
triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                    CHỦ TỊCH                                                                                   
- Sở TT&TT;                                                                              
- Thường trực HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Văn phòng Huyện ủy; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 
- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- CVVP NTT, ĐLH; 

- Lưu:VT.                                                                                                                                                     

                                                                                   Nguyễn Duy Anh 
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PHỤ LỤC: TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG  
CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAO LỘC 

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /8/2019 của UBND huyện Cao Lộc) 
 
 

STT Tên cơ quan Thời gian thực hiện Đơn vị chủ trì triển khai thực hiện Đơn vị phối hợp triển khai thực hiện 

1 
Các phòng, ban, cơ 
quan, đơn vị 

Dự kiến từ ngày 
27/8 đến 30/9/2019 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn 
thông Lạng Sơn. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi, nâng cấp Hệ 
thống Quản lý văn bản và điều hành. 

2 
HĐND, UBND các xã, 
thị trấn 

Dự kiến 06/9 đến 
13/9/2019 

 - Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn 
thông Lạng Sơn. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 cơ quan đơn vị, UBND huyện, thành phố thực hiện 
chuyển đổi, nâng cấp Hệ thống Quản lý văn bản và 
điều hành. 
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