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CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: /CTK-TTTT 

V/v triển khai chính thức phần mềm 

quản lý công việc của ngành Thống kê 

 
 

                Đắk Lắk, ngày 05 tháng 04 năm  2021 

                       

 

Kính gửi: 

- Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thành phố; 

- Các phòng thuộc Văn phòng Cục. 

 

 

 Thực hiện công văn số 363/TCTK-VPTC ngày 31 tháng 03 năm 2021 của 

Văn phòng Tổng cục – Tổng cục Thống kê về việc triển khai chính thức phần mềm 

quản lý công việc Taskgov của ngành Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk yêu 

cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau đây: 

1. Chính thức triển khai phần mềm Quản lý công việc TaskGov trong toàn ngành 

Thống kê kể từ ngày 01/04/2021. Việc áp dụng và sử dụng phần mềm sẽ là một trong 

những căn cứ quan trọng để đánh giá kết quả triển khai kế hoạch của các đơn vị và 

cá nhân. 

2. Thủ trưởng các đơn vị triển khai cập nhật kế hoạch công tác năm 2021 của đơn 

vị mình trên hệ thống đối với những công việc bắt đầu từ tháng 04/2021 (các công 

việc chưa hoàn thành trước đó và công việc được tạo ra trong quá trình tập huấn 

các đơn vị xóa ra khỏi hệ thống); tổ chức phổ biến và quán triệt công chức thuộc 

đơn vị mình nghiêm túc nghiên cứu và sử dụng phần quản lý công việc TaskGov. 

3. Đối với các công việc phát sinh ngoài kế hoạch công tác năm 2021 các đơn vị 

cũng thực hiện giao việc trên hệ thống. 

4. Công việc đơn vị đã triển khai thực hiện và hoàn thành thì cần Gửi phê duyệt 

để Lãnh đạo Cục kiểm tra và xác nhận hoàn thành công việc trên hệ thống.  

5. Tài liệu liên quan tới phần mềm quản lý công việc Taskgov được đăng tải trên 

Website Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk tại mục Ứng dụng CNTT; đường dẫn truy cập 

phần mềm quản lý công việc: https://taskgov.misa.vn. 

https://taskgov.misa.vn/


Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với đồng 

chí Nguyễn Sỹ Long, thống kê viên phòng Thu thập Thông tin thống kê, số điện 

thoại: 0941.427.447, email: nslongdla@gso.gov.vn để được hỗ trợ.  

Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện); 
- LĐ Cục (báo cáo); 
- Lưu VT, TTTT (03b).  

 

 KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Phước 
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