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V/v chấn chỉnh việc sử dụng phần mềm 

quản lý công việc của ngành Thống kê 

 
 

                Đắk Lắk, ngày 12 tháng 05 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 31/3/2021 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 đã có các hướng 

dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thành phố và các 

phòng thuộc Văn phòng Cục cụ thể tại công văn số 308/CTK-TTTT ngày 05/4/2021. 

Theo đánh giá tại công văn số 482/TCTK-VPTC ngày 27/4/2021 của Văn phòng 

Tổng cục Thống kê về việc sử dụng hệ thống Quản lý công việc TaskGov từ ngày 

01/4/2021 đến hết ngày 20/4/2021 đối với Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk thực hiện 

tương đối tốt, tuy nhiên còn tồn tại một số đơn vị chưa triển khai thực hiện phần 

mềm, một số đơn vị đã triển khai sử dụng nhưng chưa cập nhật đủ công việc theo kế 

hoạch và phát sinh trên hệ thống (chi tiết xem phụ lục kèm theo), công chức đã hoàn 

thành công việc nhưng chưa Gửi phê duyệt để Thủ trưởng đơn vị kiểm tra và xác 

nhận hoàn thành. 

Để khắc phục và chấn chỉnh tình trạng trên, Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk yêu cầu 

Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện ngay các công việc sau: 

- Thực hiện phân công nhiệm vụ cập nhật, phê duyệt công việc theo kế hoạch và 

phát sinh trong đơn vị của mình quản lý đối với cấp trưởng, cấp phó; 

- Đôn đốc, nhắc nhở công chức của đơn vị nghiên cứu sử dụng phần mềm Quản 

lý công việc; 

- Thực hiện giao việc theo kế hoạch và phát sinh trên phần mềm Quản lý công 

việc; 



- Đối với công việc đã hoàn thành, công chức được giao việc phải cập nhật trạng 

thái 100% cho công việc, đồng thời nhấn Gửi phê duyệt để Thủ trưởng đơn vị nhận 

được và kiểm tra xác nhận hoàn thành công việc trên hệ thống; 

- Chi cục Thống kê chưa triển khai thực hiện phần mềm nêu trên gửi báo cáo giải 

trình lý do với Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk trước ngày 17/5/2021. 

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 

 

  



Phụ lục  

 

Bảng 1. Những đơn vị chưa triển khai thực hiện phần mềm 

STT Tên đơn vị 

1 Chi cục Thống kê Thành phố Buôn Ma Thuột 

2 Chi cục Thống kê khu vực Ea H’leo – Krông Buk 

 

 

 

Bảng 2. Những đơn vị triển khai chưa tích cực 

STT Tên đơn vị 

1 Chi cục Thống kê huyện Cư M’gar 

2 Chi cục Thống kê huyện Krông Pắc 
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