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NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Giới thiệu Hệ thống quản lý nhiệm vụ

2. Giới thiệu Hệ thống quản lý tài liệu hội nghị

3. Giới thiệu Ứng dụng quản lý văn bản và hồ sơ điện tử mới

4. Trao đổi một số vấn đề liên quan đến Hệ thống quản lý văn bản và

hồ sơ điện tử hiện tại



1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHIỆM VỤ

Mục tiêu:

Quản lý nhiệm vụ và được tích hợp vào trong Hệ thống QLVB & 

HSCV, giúp LĐ Bộ, LĐ các cấp theo dõi được tình hình thực hiện các

nhiệm vụ của Bộ, của đơn vị. Các nhiệm vụ có thể đến từ các nguồn:

- Chính phủ, TTg Chính phủ giao

- Lãnh đạo Bộ giao tại các thông báo, kết luận giao ban

- Bộ, ngành, địa phương

- Chương trình công tác

Đối tượng phục vụ:

- Lãnh đạo Bộ

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ

- Chuyên viên phụ trách theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các

nhiệm của Bộ, của cơ quan, đơn vị mình



1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHIỆM VỤ (tiếp...)

Các chức năng chính:

- Giao nhiệm vụ

- Theo dõi nhiệm vụ đã giao

- Theo dõi nhiệm vụ đã giao dạng bảng theo dõi (Dashboard)

- Theo dõi nhiệm vụ đã giao dạng biểu đồ (chat), có giao diện cho màn

hình tivi

- Tìm kiếm nhiệm vụ

- Thống kê, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ

- Giai đoạn I, chỉ hỗ trợ quản lý các nhiệm vụ Bộ giao các đơn vị thực

hiện.

- Giai đoạn II, bao gồm Giai đoạn I và hỗ trợ quản lý thêm các nhiệm

vụ phát sinh tại đơn vị (các nhiệm vụ không phải do Bộ giao). Giai

đoạn này dự kiến sẽ giới thiệu và triển khai trong quý IV năm 2019.

- Hiện tại, đã phối hợp với VP Bộ để nhập, chuyển đổi các nhiệm vụ từ

năm 2018 vào hệ thống, sẽ tổ chức hướng dẫn sử dụng trong tháng

10/2019.



1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHIỆM VỤ (tiếp...)



2. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

Mục tiêu:

Quản lý tài liệu số của các hội nghị, hội thảo trong Bộ TN&MT hướng

tới hội nghị không giấy tờ; các tài liệu được quản lý theo nội dung chương

trình của từng hội nghị, hội thảo

Chức năng chính:

Cung cấp các chức năng để các đơn vị trong Bộ chủ động quản lý các

hội nghị, hội thảo của đơn vị mình chủ trì. Hỗ trợ phân quyền truy cập tới

các đối tượng tham gia hội nghị, hội thảo.

Xem trực tiếp tài liệu trên các thiết bị khác nhau như: máy tính, điện

thoại thông minh, máy tính bảng,... hướng tới hội nghị, hội thảo không giấy.

Hiện tại, Hệ thống triển khai tại http://tailieuhoinghi.monre.gov.vn; hỗ

trợ 02 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh.

Sử dụng tài khoản email của Bộ. Do vậy, việc phân quyền quản lý, truy

cập sẽ thực hiện thông qua tài khoản này.

Đã thử nghiệm từ 2018 và triển khai chính thức vào đầu 2019; đã

chuyển giao cho Vụ KH&CN, dự kiến sẽ chuyển giao tất cả ĐV thuộc Bộ



2. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU HỘI NGHỊ (tiếp...)

Giao diện Trang chủ



2. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU HỘI NGHỊ (tiếp...)

Giao diện Trang xem chi tiết...



3. GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG QLVB & HSCV MỚI

Ứng dụng được phát triển trên nền tảng mới, tiên tiến nhất hiện nay 

(Flutter của Google). Việc lựa chọn nền tảng Flutter để phát triển ứng dụng

QLVB & HSCV mới để đảm bảo các yêu cầu:

- Có thể chạy đa nền tảng (iOS, Android,…)

- Bảo đảm hiệu suất cao

- Và đặc biệt, phải hỗ trợ ký số

Việc phát triển ứng dụng mới chia làm 03 giai đoạn:

- GĐ I: đến tháng 9/2019, cung cấp các chức năng liên quan đến việc

phân phối, phân công của các cấp LĐ (tương ứng với ứng dụng đã triển

khai hiện tại), bổ sung thêm chức năng Duyệt, ký phát hành văn bản.

- GĐ II: đến tháng 10/2019, cung cấp các chức năng liên quan đến văn

bản đi, các chức năng xử lý phiếu trình cơ bản.

- GĐ III: đến tháng 11/2019, cung cấp các chức năng liên quan đến lịch

công tác; song song với việc này, xây dựng các chức năng liên quan đến

trao đổi trực tuyến.

Tại buổi giới thiệu lần này, sẽ giới thiệu các chức năng của GĐ I.



4. TRAO ĐỔI MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG HSCV

- Quy trình xử lý phiếu trình giải quyết công việc

- Ký số và ký số trên thiết bị di động

- Thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV

- Thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BNV



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


