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V/v áp dụng và giải đáp vướng mắc về 

Phần mềm quản lý công việc  

toàn Ngành 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Tổng cục 

 

Ngày 21/12/2020, Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 

1837/QĐ-TCTK về Kế hoạch triển khai hệ thống phần mềm quản lý công việc 

toàn ngành Thống kê (sau đây gọi tắt là Kế hoạch). Tuy nhiên, trong quá trình 

triển khai một số đơn vị còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như tài liệu 

hướng dẫn; cập nhật, thay đổi dữ liệu người dùng và một số khó khăn khác. Để 

giải quyết các khó khăn nêu trên, Văn phòng Tổng cục gửi các đơn vị giải pháp 

như sau: 

- Tài liệu hướng dẫn (video, tài liệu bản mềm, tài liệu điện tử, tổng đài hỗ trợ) 

truy cập theo Phụ lục I đính kèm; 

- Thay đổi thông tin tài khoản (hiệu chỉnh thông tin, thêm mới, loại bỏ tài 

khoản người dùng) thực hiện theo Phụ lục II đính kèm. 

Theo Kế hoạch, Phần mềm quản lý công việc sẽ được triển khai toàn Ngành 

đối với toàn bộ công chức, viên chức và người lao động trong tất cả các công việc 

từ tháng 01 năm 2021 (15/01/2021) sau Lễ khởi động phần mềm do Lãnh đạo Tổng 

cục chủ trì thực hiện.  

Về công việc theo Kế hoạch công tác, tại giai đoạn đầu triển khai, Phần mềm 

tập trung áp dụng cho Tổng cục Thống kê. Đối với Kế hoạch công tác của các Cục 

Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước mắt được nhập như công 

việc phát sinh và Văn phòng Tổng cục sẽ phối hợp với công ty cổ phần Misa triển 

khai phát triển, áp dụng tính năng này tại phiên bản sau. 

Văn phòng Tổng cục thông báo để  các  đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.  

 
 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VPTC. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bình 
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