
UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI      
 

Số: 2002/SLĐTBXH-VP 
V/v tăng cường thực hiện xử lý công 

việc trên hệ thống phần mềm TD Office 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 8 năm 2020 

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng chuyên môn; 

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Trong thời gian qua, việc thực hiện xử lý công việc trên phần mềm TD Office 

được thực hiện đồng bộ trong toàn ngành, kịp thời, hiệu quả, đúng thời hạn. Tuy 

nhiên, vẫn còn tình trạng thiếu chủ động trong xử lý văn bản điện tử được phân 

công thực hiện trên phần mềm TD Office. Nhằm tăng cường hiệu quả ứng dụng 

công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp, Giám đốc Sở yêu cầu 

Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện 

nghiêm các nội dung sau: 

1. Thực hiện và chỉ đạo tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

chủ động cập nhật thông tin, công việc trên hệ thống phần mềm TD Office hàng 

ngày; kịp thời tham mưu, xử lý văn bản chỉ đạo của tỉnh, trung ương, lãnh đạo Sở 

và các ngành đúng hạn, đảm bảo chất lượng, yêu cầu. Quá trình tham mưu, ban 

hành văn bản tuân thủ các quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

03/5/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Công văn số 1582/SLĐTBXH-VP 

ngày 10/7/2020 của Giám đốc Sở về thực hiện chữ ký số. Văn bản điện tử được 

Giám đốc hoặc Phó giám đốc ký trực tiếp trên hệ thống phần mềm TD Office, sau 

đó văn thư mới vào số, ngày tháng, ký dấu cơ quan trước khi ban hành; Văn phòng 

kiểm tra duyệt thể thức văn bản điện tử trước khi phát hành và gửi đi qua mạng. Cá 

nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phối hợp văn thư để kết thúc nhiệm vụ trên hệ 

thống phần mềm TD Office đúng thời hạn. 

2. Kể từ tháng 9/2020, tài liệu phục vụ hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết… 

được gửi cho thành phần tham dự trên hệ thống phần mềm TD Office để khai thác, 

nghiên cứu và sử dụng tại hội nghị; tuyệt đối không in tài liệu phát tại hội nghị, trừ 

trường hợp có ý kiến của lãnh đạo Sở. 

3. Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với bộ phận CNTT theo dõi việc thực 

hiện của các phòng chuyên môn, đơn vị; định kỳ báo cáo Giám đốc, đồng thời tổng 

hợp, xét thi đua khen thưởng theo quy định. 

Yêu cầu các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

  

Nguyễn Trí Lạc 
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