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V/v tăng cường sử dụng phần mềm
iDesk, phần mềm chỉ đạo điều hành và

thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

                       

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc sở.
      

Thực hiện công văn số 1773/UBND-VP ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về
việc triển khai danh mục danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy; công
văn số 2306/UBND-VP ngày 16/3/2020 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng
phần mềm iDesk, phần mềm chỉ đạo điều hành và thực hiện chế độ báo cáo theo
Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về thực hiện văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy

Thực hiện nghiêm túc việc gửi văn bản điện tử, không gửi kèm bản giấy giữa
các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đối với các văn bản theo danh mục
của Văn phòng Chính phủ nêu tại công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020,
cụ thể các hình thức văn bản hành chính thuộc thẩm quyền Sở ban hành, gồm: Quyết
định, Quy định, Quy chế, Thông báo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương
án, Đề án, Dự án, Tờ trình, Báo cáo, Giấy mời/Thư mời, Phiếu gửi, Phiếu chuyển,
Giấy ủy quyền, Công văn.

Đối với các loại văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền
như: Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh mà Sở có trách nhiệm
tham mưu dự thảo thì cũng áp dụng như trên. 

Văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy phải đáp ứng quy định tại Điều 6
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản
điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, cụ thể như sau:

i) Văn bản điện tử phải được bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn
vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ;

ii) Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành,
chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến sau
khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải
chờ văn bản giấy (nếu có);

Trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt ở chế độ ưu tiên
ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý
ngay sau khi tiếp nhận.

iii) Văn bản điện tử phải được theo dõi, cập nhật tự động trạng thái gửi, nhận,
xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành;



iv) Văn bản điện tử phải bảo đảm yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày
theo quy định của Bộ Nội vụ, về định dạng theo quy định của Bộ Thông tin và
Truyền thông.

v) Bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin và
giải pháp kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

2. Về sử dụng phần mềm iDesk, phần mềm chỉ đạo điều hành và thực
hiện chế độ báo cáo

Yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị tiếp tục chỉ đạo CCVC tăng cường sử
dụng phần mềm iDesk, thực hiện nhận và gửi văn bản điện tử, hạn chế in bản giấy.
Nghiêm túc tham mưu thực hiện khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo sở, phải nghiêm
túc kiểm tra về thể thức trước khi chuyển trình lãnh đạo Sở ký trên phần mềm iDesk
(Ghi đầy đủ số, ký hiệu văn bản, địa danh và để trống ngày tháng phát hành [ví dụ:
Số    /SKHCN-QLCN   Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2020]). Nếu văn bản
có kèm theo các tệp (ví dụ như danh sách, danh mục, văn bản dự thảo,…) thì phải
đính kèm theo trên iDesk. Việc trình ký trên iDesk phải kịp thời gian so với ký bản
giấy (trình trong ngày hoặc chậm nhất trong buổi sáng ngày tiếp theo) để Văn thư
phát hành đúng thời gian quy định.

Về theo dõi phần mềm chỉ đạo điều hành: Phân công ông Nguyễn Văn Hoan
(Thư ký Tổ CNTT) chủ trì phối hợp với Văn thư cơ quan tiến hành kiểm tra hàng
ngày, tiếp nhận văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trên phần mềm để báo
cáo Lãnh đạo sở phụ trách chỉ đạo kịp thời, tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ
thực hiện, những vấn đề đã xử lý hoàn thành phải cập nhật phản hồi vào phần mềm.
Chủ trì rà soát việc thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành, kịp thời báo cáo về Văn
phòng UBND tỉnh (Định kỳ hàng tháng từ ngày 18-20).

Những cơ quan, đơn vị, cá nhân không nghiêm túc thực hiện sẽ bị xem xét
phê bình, chấn chỉnh. Trường hợp chậm trễ thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành bị
UBND tỉnh phê bình sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị, Tổ CNTT nghiêm túc triển khai, phối hợp
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ CNTT (p/h);
- Lưu VT/nnp

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Duy Tâm Thanh
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