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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ 
Quản lý, vận hành Phân hệ giám sát

nhiệm vụ được giao trên hệ thống Q-Office 
(Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/6/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Phần 1. Giải thích từ ngữ
Một số từ thường dùng trong việc sử dụng Phân hệ giám sát nhiệm vụ 

được giao, như sau:
- Nhiệm vụ được giao: là nhiệm vụ cụ thể giao cho một đơn vị (hoặc 

một số đơn vị phối hợp) thực hiện, có thời hạn hoàn thành do Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận, chỉ đạo và đã được ban hành 
bằng văn bản.

- Nhiệm vụ đang xử lý trong hạn: là trạng thái nhiệm vụ đã được giao 
và còn đang trong thời hạn xử lý.

- Nhiệm vụ đã xử lý đúng hạn: là trạng thái nhiệm vụ được giao đã 
được đơn vị thực hiện đầy đủ, trong thời hạn quy định.

- Nhiệm vụ đang xử lý quá hạn: là trạng thái nhiệm vụ được giao, chưa 
xử lý xong, nhưng đã quá thời hạn yêu cầu thực hiện.

- Nhiệm vụ đã xử lý quá hạn: là trạng thái nhiệm vụ được giao đã được 
đơn vị thực hiện đầy đủ, nhưng quá thời hạn yêu cầu hoàn thành.

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (hệ thống Q-Office) 
được sử dụng để quản lý văn bản đến, tiến trình xử lý văn bản, phát hành văn 
bản đi tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, trừ các văn bản thuộc loại mật, tối 
mật, tuyệt mật.

Phần 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng Phân hệ giám sát nhiệm 

vụ được giao trên hệ thống Q-Office.
2. Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành, địa phương để nắm 

bắt, báo cáo kịp thời việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo 
bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phần 3. Phân loại văn bản cần được theo dõi để đưa vào Phân hệ 
giám sát nhiệm vụ

- Các Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Thông báo, Công văn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

truyền đạt ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;
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- Các văn bản chỉ đạo, điều hành khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phải theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện.

Phần 4. Yêu cầu khi đưa nội dung theo dõi trên Phân hệ giám sát 
nhiệm vụ được giao

- Trong nội dung các văn bản tại Phần 3, chỉ đưa lên Phân hệ giám sát 
nhiệm vụ được giao những nội dung khi đảm bảo các yếu tố: nội dung nhiệm 
vụ cụ thể, giao cho 01 đơn vị thực hiện chính, có thời gian thực hiện và hoàn 
thành cụ thể.

- Tập trung đưa lên Phân hệ giám sát những nhiệm vụ lớn, trọng tâm, 
trọng điểm, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hạn chế 
đưa lên Phân hệ giám sát các nhiệm vụ thường xuyên, không có thời gian hoàn 
thành,…; chỉ tham mưu giao nhiệm vụ cho đơn vị chủ trì, hạn chế giao nhiệm 
vụ cho các đơn vị phối hợp.

Phần 5. Đặc điểm, tính năng của Phân hệ giám sát nhiệm vụ được 
giao

1. Đặc điểm:
- Phân hệ giám sát nhiệm vụ được giao được tích hợp trên hệ thống Q-

Office hoạt động trên môi trường mạng tại các cơ quan hành chính Nhà nước 
tại tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ truy cập Phân hệ giám sát nhiệm vụ được giao tại phần mềm: 
https://qoffice.quangnam.gov.vn. Phân hệ giám sát này được tích hợp trên Q-
Office đang vận hành tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban, 
ngành, địa phương.

- Từng cá nhân lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan 
và các Sở, Ban, ngành, địa phương đều được cấp một tên riêng và mật khẩu để 
đăng nhập sử dụng Phân hệ giám sát nhiệm vụ.

2. Tính năng:
- Giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo dõi, thống kê tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo, kết 
luận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 
bằng văn bản.

- Giúp các Sở, Ban, ngành, địa phương theo dõi, kiểm soát việc thực 
hiện nhiệm vụ được giao, cũng như báo cáo nhanh quá trình, kết quả thực hiện 
nhiệm vụ được giao.

- Giúp Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc 
thực hiện nhiệm vụ được giao ở các Sở, Ban, ngành, địa phương; tổng hợp, báo 
cáo kết quả theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần 6. Cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý Phân hệ giám sát nhiệm 
vụ được giao
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1. Cơ quan chủ quản Phân hệ giám sát nhiệm vụ được giao là Ủy ban 
nhân dân tỉnh;

2. Cơ quan quản lý Phân hệ giám sát nhiệm vụ được giao là Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh; giao Phòng Tổng hợp phối hợp Trung tâm Công nghệ 
thông tin và Truyền thông tỉnh (QTI) giúp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
trong việc quản lý, vận hành Phân hệ giám sát nhiệm vụ được giao.

Phần 7. Quy trình tạo lập văn bản dự thảo và quy trình thực hiện, 
theo dõi nhiệm vụ

1. Quy trình tạo lập văn bản dự thảo.
- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh dự thảo văn bản theo ý kiến chỉ 

đạo, kết luận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tùy theo loại văn bản, 
chuyên viên sẽ trình dự thảo văn bản cho lãnh đạo Văn phòng hay lãnh đạo Ủy 
ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Dự thảo văn bản sẽ được Chuyên viên đính kèm 
file lên hệ thống Q-Office để chuyển xử lý qua đường mạng. 

- Dự thảo văn bản chỉ đạo sau khi được lãnh đạo Văn phòng hay lãnh 
đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sẽ được Phòng Hành chính - Tổ chức phát 
hành qua mạng trên hệ thống Q-Office.

2. Quy trình thực hiện, theo dõi nhiệm vụ trên Phân hệ giám sát nhiệm 
vụ được giao

- Tùy theo tính chất nhiệm vụ, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh sẽ 
ấn vào nút “Giao việc” trên Q-Office để hệ thống tiếp nhận và thực hiện cập 
nhật các nội dung giao việc, đơn vị được giao, thời hạn hoàn thành nhiệm 
vụ,… để các Sở, Ban, ngành, địa phương và Chuyên viên Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh biết, truy cập, nắm bắt thực hiện và theo dõi nhiệm vụ.

- Các Sở, Ban, ngành, địa phương gửi báo cáo (file văn bản qua đường 
mạng trên Phân hệ giám sát) về Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm 
vụ được giao; Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công 
theo dõi sẽ rà soát, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Sở, 
Ban, ngành, địa phương để báo cáo lãnh đạo Văn phòng phụ trách (hoặc ủy 
quyền cho Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm) xem xét, quyết định duyệt kết 
thúc nhiệm vụ. 

Phần 8. Trách nhiệm của cá nhân, đơn vị tham gia Phân hệ giám 
sát nhiệm vụ được giao

1. Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh soạn thảo văn bản: 
- Khi được giao dự thảo văn bản theo chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân tỉnh, tiến hành soạn thảo văn bản và đính kèm file vào hệ thống 
Q-Office theo quy định để trình lãnh đạo xem xét, duyệt ký (đồng thời với trình 
văn bản giấy).

- Khi nhận lại bản dự thảo có ý kiến bút phê yêu cầu chỉnh sửa của lãnh 
đạo Văn phòng hoặc lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chuyên viên sẽ thực hiện 
việc chỉnh sửa và đính kèm lại các file văn bản này vào hệ thống Q-Office.
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2. Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công theo 
dõi các nhiêm vụ:

- Trong Phân hệ giám sát nhiệm vụ được giao, Chuyên viên được phân 
công theo dõi có trách nhiệm trao đổi, đôn đốc đơn vị hoàn thành nhiệm vụ 
theo đúng thời hạn được giao. Khi nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành, địa 
phương đã hoàn thành, đảm bảo đúng thời hạn và nội dung yêu cầu, Chuyên 
viên báo cáo lãnh đạo Văn phòng phụ trách (hoặc ủy quyền cho Trưởng các 
Phòng, Ban, Trung tâm) để xem xét, kết thúc nhiệm vụ được giao trên Phân hệ 
giám sát.

- Khi nhiệm vụ được giao mới nhận được và nhận thấy giao chưa đúng 
thì Chuyên viên kịp thời báo cáo lại lãnh đạo Văn phòng để điều chỉnh phân 
công lại Chuyên viên khác cho phù hợp.

- Thường xuyên sử dụng phân hệ Giám sát nhiệm vụ được tích hợp trên 
hệ thống Q-Office để thực hiện việc theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Sở, Ban, ngành, địa phương theo Quy 
chế này.

- Đồng thời, theo dõi, tham mưu cập nhật kịp thời kết quả hoàn thành 
nhiệm vụ của các đơn vị trên Phân hệ giám sát (đối với nhiệm vụ đảm bảo yêu 
cầu về nội dung và tiến độ); đối với nhiệm vụ chưa đảm bảo nội dung theo yêu 
cầu thì sớm tham mưu chuyển trả lại để các đơn vị, địa phương biết, hoàn 
chỉnh lại theo yêu cầu, tiến độ đã giao.

3. Lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm có trách nhiệm kiểm tra, đôn 
đốc các Chuyên viên trong phòng được phân công theo dõi đơn vị thực hiện 
các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; tổng hợp, báo cáo lãnh 
đạo Văn phòng theo yêu cầu hoặc theo định kỳ.

4. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: trên cơ sở đề xuất của 
Chuyên viên soạn thảo văn bản, lãnh đạo Văn phòng rà soát văn bản dự thảo, 
xem xét đưa vào loại văn bản cần được theo dõi, ký ban hành hoặc trình lãnh 
đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành; quyết định (hoặc ủy quyền cho Trưởng 
các Phòng, Ban, Trung tâm) kết thúc các nhiệm vụ được giao đã hoàn thành. 

Định kỳ cuối tháng, Chánh Văn phòng tổ chức họp với các Phó Chánh 
Văn phòng và Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm để xem xét các báo cáo theo 
dõi nhiệm vụ được giao, chấn chỉnh đối với các nhiệm vụ được giao quá hạn 
xử lý; đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao ở các Sở, Ban, ngành, địa 
phương; quyết định bổ sung các đầu việc cần được theo dõi; có ý kiến khắc 
phục sai sót (nếu có) hoặc điều chỉnh cho phù hợp với Quy chế.

5. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch  
Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; phân công cán 
bộ trong đơn vị truy cập hằng ngày vào Phân hệ giám sát nhiệm vụ để nắm bắt 
nhiệm vụ được giao và tổ chức thực hiện kịp thời; chỉ đạo việc cập nhật, trao 
đổi tình hình và báo cáo kết quả thực hiện (có kèm file văn bản) cho đến khi 
nhiệm vụ được giao được xác nhận đã hoàn thành. 
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Phần 9. Phối hợp xử lý thông tin, báo cáo
1. Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công theo 

dõi có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện cho đến khi lãnh đạo Văn phòng 
phụ trách (hoặc ủy quyền cho Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm) xác định 
nhiệm vụ đã hoàn thành; nếu nhận thấy nhiệm vụ được giao có khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực hiện phải báo cáo ngay cho lãnh đạo để xin ý 
kiến chỉ đạo xử lý kịp thời.

2. Định kỳ cuối tháng, Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm phải rà soát 
lại tất cả các nhiệm vụ được phân công theo dõi để theo dõi, nắm được tổng thể 
các đầu việc nhằm tránh xảy ra việc theo dõi thiếu sót, đồng thời báo cáo với 
lãnh đạo Văn phòng phụ trách những việc chưa phù hợp (nếu có) và đề xuất 
cách khắc phục. 

Tên, địa chỉ e-mail, điện thoại liên lạc của Chuyên viên Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh được tích hợp vào Phân hệ giám sát nhiệm vụ để tiện trao 
đổi, phối hợp công việc.

3. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên truy cập 
vào Phân hệ giám sát nhiệm vụ để nắm bắt tiến độ thực hiện các văn bản chỉ 
đạo, kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc 
lĩnh vực được phân công phụ trách, chỉ đạo Chuyên viên theo dõi, đôn đốc các 
Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

4. Thủ trưởng đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ ở các Sở, Ban, 
ngành, địa phương phải tổ chức việc tiếp nhận nhiệm vụ được giao và triển 
khai thực hiện, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm 
vụ để được hướng dẫn hoặc hỗ trợ giải quyết, trong trường hợp hoàn thành 
nhiệm vụ được giao trễ hạn phải có báo cáo giải trình.

Phần 10. Về quản lý Phân hệ giám sát nhiệm vụ được giao
1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông tỉnh (QTI) chịu trách nhiệm quản lý Phân hệ giám 
sát nhiệm vụ được giao, đảm bảo Phân hệ này hoạt động liên tục 24 giờ/ngày; 
tổ chức hỗ trợ kịp thời các đơn vị khi có yêu cầu, tiếp nhận các đóng góp về 
Phân hệ của các đơn vị tham gia để nâng cấp Phân hệ ngày càng tốt hơn. Hằng 
quý có báo cáo cho UBND tỉnh về yêu cầu kỹ thuật và các vướng mắc liên 
quan (nếu có).

2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh (QTI) chịu 
trách nhiệm:

a) Theo dõi, kiểm tra định kỳ về tình trạng hoạt động của Phân hệ giám 
sát nhiệm vụ được giao, kịp thời khắc phục sự cố và các vấn đề xảy ra có liên 
quan đối với Phân hệ giám sát này;

b) Chịu trách nhiệm sao, lưu định kỳ để đảm bảo tính an toàn, bảo mật 
cho cơ sở dữ liệu, chống xâm nhập sao chép dữ liệu trái phép;

c) Báo cáo chung tình hình truy cập khai thác thông tin;
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d) Đề xuất việc nâng cấp, sửa đổi để tạo điều kiện cho Phân hệ giám sát 
hoạt động tốt hơn.

Phần 11. Chế độ khen thưởng
Định kỳ hằng quý hoặc 6 tháng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho cá nhân, tập thể đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao dựa trên báo cáo của các Phòng, Ban, 
Trung tâm trích xuất từ Phân hệ giám sát nhiệm vụ được giao; đồng thời, đề 
nghị xem xét, phê bình các cá nhân, đơn vị vi phạm quy chế này.

Phần 12. Tổ chức thực hiện
1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, 

ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị 
liên quan căn cứ Quy chế này để phân công và tổ chức thực hiện trong đơn vị, 
đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cập nhật đầy đủ kịp thời thông tin 
báo cáo vào Phân hệ giám sát nhiệm vụ, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều 
hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, các cơ 
quan, đơn vị gửi văn bản về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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