
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1650   /SNN-TCHC 
Về việc triển khai ứng dụng phần mềm 

QLVB và Hồ sơ công việc mới vào sử 

dụng chính thức 

Quảng Trị, ngày 04 tháng 9  năm 2020 

 

 
 

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 323/KH-VP ngày 17/6/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc triển khai tập huấn và đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý 

văn bản và hồ sơ công việc mới được nâng cấp trên phạm vi toàn tỉnh. Nhằm 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành 

chính nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, ứng 

dụng kịp thời phần mềm mới.Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất đưa phần 

mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới được nâng cấp của tỉnh vào sử 

dụng chính thức kể từ ngày 07/9/2020(Phần mềm đã được Trung tâm tin học 

Tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng vào ngày 30-31/8/2020 cho cơ quan 

Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở).  

 Theo đó, kể từ ngày 07/9/2020, cơ quan Sở và các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở dừng việc trao đổi trên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc 

cũ (Phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc cũ chỉ phục vụ việc tra cứu, 

tìm kiếm thông tin, dữ liệu các năm trước). Tất cả văn bản đi, đến đều được xử 

lý trên phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc mới. 

Yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở sử dụng phần mềm mới 

để xử lý văn bản đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, thời gian quy định.Trong quá 

trình khai thác, sử dụng phần mềm nếu có vướng mắc hoặc góp ý, đề xuất về 

phần mềm; đề nghị các phòng, cơ quan, đơn vị báo cáo Sở Nông nghiệp và 

PTNT (qua phòng Tổ chức - Hành chính) để tổng hợp. 

Giao phòng Tổ chức - Hành chính chủ trì, tổng hợp các vướng mắc, kiến 

nghị, đề xuất trong quá trình triển khai sử dụng gửi Trung tâm tin học tỉnh xem 

xét điều chỉnh, bổ sung. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu trưởng các phòng, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các PGĐ Sở; 

- Trung tâm tin học tỉnh (phối hợp thực hiện) 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

 

Hồ Xuân Hòe 
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