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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý Văn phòng điện tử VNPT-

IOFFICE và Thiết bị chữ ký số trên địa bàn huyện Văn Lãng. 

 

  

Căn cứ Nghị quyết số17/NĐ-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  năm  2025;  Chỉ thị số 02/CT-TTg  ngày 23/01/2019  của  Thủ 

tướng  Chính  phủ về việc tăng cường  sử dụng  chữ ký  số chuyên  dùng  Chính  

phủ trong  hoạt động  của cơ quan nhà nước  các  cấp; công văn số775/VPCP-

KSTT  ngày  04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc danh mục văn bản điện 

tử không kèm văn bản giấy; 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; công văn số 

366/VP-KGVX ngày 08/02/2020  của Văn phòng UBND tỉnh  về việc  triển  khai  

gửi,  nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng xây dựng Kế hoạch tập huấn hướng dẫn 

sử dụng Hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT-IOFFICE và thiết bị Chữ ký 

số chuyên dùng năm 2020, nội dung cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục đích: Hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý văn bản điều hành iOffice 

và sử dụng thiết bị Chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn huyện được cấp tài khoàn iOffice và thiết bị chữ ký số chuyên dùng để nâng 

cao ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành tại cơ quan, đơn 

vị, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện 

tử; nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.Thực hiện 

đúng quy trình chuyển văn bản đến/đi trình Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo cơ quan xem 

xét, cho ý kiến vào dựthảo cuối. Chuyển lại “Người khởi tạo” để chỉnh sửa, hoàn 

thiện theo chỉ đạo (nếu có), rà soát thể thức, kỹ thuật trình bày. 

 2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cử cán bộ, công 

chức, viên chức tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thành phần. 

II.THÀNH PHẦN, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂMTẬP HUẤN. 

1. Đối tượng thực hiện:  

Cán bộ công chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

huyện, HĐND, UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện sử 

dụng Hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT-IOFFICE. 



2. Nội dung 

- Tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 

VNPT - iOffice và sử dụng chữ ký số chuyên dụng cho các cơ quan, đơn vị trong 

thực hiện nhiệm vụ do Báo cáo viên VNPT Lạng Sơn lên lớp. 

- Hỗ trợ, cài đặt, hướng dẫn sử dụng, hiệu chỉnh, khắc phục các lỗi cho người 

sử dụng tại đơn vị. 

 - Trong quá trình sử dụng nếu cần yêu cầu hỗ trợ, VNPT Lạng Sơn sẽ tiến 

hành hướng dẫn cho các phòng ban, UBND các xã, thị trấn theo yêu cầu. 

3. Thời gian thực hiện, Địa điểm: 02 ngày. 

a) Cấp huyện: Tổ chức 02 lớp.  

- Dự kiến tổ chức tập huấn trong tháng 11/2020, thời gian cụ thể sẽ thông 

báo sau. Mỗi lớp tập huấn ½ ngày. 

+ Lớp thứ nhất gồm: Thủ trưởng và cán bộ làm công tác văn thư các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan: Văn 

phòng Huyện ủy và các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ huyện, Công an huyện, 

Ban CHQS huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viên Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Chi cục Thống kê 

huyện, Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thuế khu vực III, Hội đông Y, Hội Chữ thập đỏ, 

Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng CSXH, Liên đoàn lao động, Trung tâm Y tế, Bảo 

hiểm xã hội, Xí nghiệp khai thác Công trình thủy lợi, Điện lực Văn Lãng, Trường 

THPT huyện. 

+ Lớp thứ hai gồm: Cấp phó các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện.  

b) Cấp xã: Tổ chức 02 lớp.  

- Dự kiến tổ chức tập huấn trong tháng 11/2020, thời gian cụ thể sẽ thông 

báo sau. Mỗi lớp tập huấn ½ ngày. 

+ Lớp thứ nhất gồm: Chủ tịch UBND và cán bộ làm công tác văn thư các xã, 

thị trấn.  

+ Lớp thứ hai gồm: Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với phòng chuyên môn của VNPT Lạng Sơn và các đơn 

vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạchtại đơn vị; chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết cho việc tập huấn Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT – iOffice 

và chữ ký số chuyên dụng, chịu trách nhiệm quản lý và vận hành Hệ thống phần 

mềm hoạt động ổn định, liên tục, đảm bảo kết nối liên thông giữa các phòng chuyên 

môn củađơn vị. 

- Bố trí phương tiện kỹ thuật, lực lượng hỗ trợ, triển khai đảm bảo hệ thống 

vận hành thông suốt. Có biện pháp bảo đảm phần mềm, đường truyền hoạt động ổn 



định khi vận hành và sẵn sàng hỗ trợ xử lý sự cố ngay khi có yêu cầu từ các cơ 

quan, đơn vị. 

- Thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin trên các thiết bị chữ ký số của các 

cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu. 

- Thông báo cho các cơ quan, đơn vị cửcán bộ, công chức, viên chức, tham 

gia lớp tập huấn đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

2. VNPT Lạng Sơn: Đề nghị Viễn thông Lạng Sơn cử Báo cáo viên tham 

gia hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bố trí đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ kỹ thuật, lặp đặt 

đường truyền internet, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ 

thuật để buổi tập huấn đạt hiệu quả cao. 

3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: 

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm sắp xếp công việc hợp lý; phân công viên 

chức, người lao động tham gia lớp tập huấn đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm quy 

định; lập danh sách tham gia các lớp gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện 

trước ngày 20/11/2020 (Khi tập huấn mang theo máy tính sách tay để thực hành, 

thiết bị Chữ ký số Token). 

4. Kinh phí thực hiện: Giao cho Văn phòng HĐND và UBND lập dự trù 

kinh phí tổ chức lớp tập huấn từ nguồn kinh phí cấp từ đầu năm triển khai quản lý 

và vận hành Hệ thống Văn phòng điện tử trên địa bàn huyện. 

Chế độ công tác phí tham gia lớp tập huấn của cán bộ, công chức, viên chức 

thanh toán tại đơn vị cử đi tập huấn. 

Trên đây là Kế hoạch tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản 

điều hành VNPT-IOFFICE và thiết bị Chữ ký số chuyên dùng của UBND huyện 

Văn Lãng năm 2020./. 

Nơi nhận: 
- Sở TTTT (B/C); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VNPT Lạng Sơn (P/h thực hiện); 

- Như thành phần; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- VNPT huyện Văn Lãng; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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