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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Văn phòng điện tử dùng chung
của cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009
của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-BNN-VP ngày 12/3/2012 của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bộ Quy chế công vụ của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 2958/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/10/2010 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án “ Ứng dụng
Văn phòng điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành của khối cơ quan Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn”;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng
Văn phòng điện tử dùng chung của cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn.
Điều 2. Căn cứ vào Quy chế này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc
Bộ có trách nhiệm:
1. Trực tiếp chỉ đạo việc sử dụng Văn phòng điện tử trong thực hiện
nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và xử lý
công việc hàng ngày của cơ quan, đơn vị.
2. Quyết định các biện pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả việc sử
dụng Văn phòng điện tử tại cơ quan, đơn vị để hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo,
điều hành, trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu nhằm giảm thiểu số lượng văn bản
giấy, tiết kiệm chi phí, đạt hiệu quả, góp phần cải cách thủ tục hành chính….

3. Quyết định về tổ chức, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, quản
trị Văn phòng điện tử trong hệ thống tổ chức của đơn vị để đảm bảo vận hành
thông suốt, đồng bộ, an toàn cho cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nói chung và
Văn phòng điện tử nói riêng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các
quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c.Thứ trưởng;
- Lưu VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Vũ Văn Tám
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QUY CHẾ
Quản lý, sử dụng Văn phòng điện tử dùng chung
của cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2829/QĐ-BNN ngày 29 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định trách nhiệm, quyền hạn trong việc quản lý, sử
dụng Văn phòng điện tử dùng chung của cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc chuyên
môn, nghiệp vụ.
2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn được quyền sử dụng Văn phòng điện tử dùng
chung của cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Văn phòng điện tử: là phần mềm tin học hoạt động trên hệ thống mạng
máy tính hoặc các loại thiết bị có kết nối mạng Internet, thực hiện các chức năng
phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.
2. Phân hệ: là các module riêng biệt của hệ thống phần mềm văn phòng
điện tử, thực hiện các chức năng cụ thể trong hoạt động của phần mềm.
3. Thành viên Văn Phòng điện tử (gọi chung là thành viên): là cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động được quyền truy nhập và sử dụng Văn phòng
điện tử của cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Quản trị Văn phòng điện tử: là người được giao nhiệm vụ quản lý Văn
phòng điện tử của cơ quan Bộ và tại các đơn vị.
Thành viên Quản trị gồm: Quản trị hệ thống (quản trị trên toàn hệ thống
VPĐT) và Quản trị VPĐT đơn vị (quản trị VPĐT tại đơn vị).

Điều 3. Văn phòng điện tử dùng chung của cơ quan Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
Văn phòng điện tử dùng chung của Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (sau đây gọi chung là Văn phòng điện tử, viết tắt là VPĐT) có tên
miền là http://vpdt.mard.gov.vn, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
thống nhất quản lý, sử dụng để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của
Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.
Văn phòng điện tử gồm các phân hệ chính:
1. Văn bản đến: Quản lý thông tin, dữ liệu, xử lý Văn bản đến của Bộ và
các đơn vị.
2. Văn bản đi: Quản lý thông tin, dữ liệu, xử lý văn bản phát hành của Bộ
và các đơn vị.
3. Lịch công tác: Quản lý lịch công tác của các thành viên.
4. Tin nhắn: trao đổi thông tin, tài liệu giữa các thành viên.
5. Giao ban tuần: cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ Bộ giao các đơn vị
trong tuần, tổng hợp báo cáo giao ban tuần của Bộ.
6. Giao ban tháng: cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ Bộ giao các đơn vị
trong tháng, tổng hợp báo cáo giao ban tháng của Bộ.
7. Tài liệu điện tử: đăng nhập, lưu giữ, truy nhập sử dụng tài liệu dùng
chung.
8. Thông báo, tin tức: Thông báo tin tức chung của Bộ, đơn vị, điểm báo
hàng ngày.
9. Quản lý phòng họp: Đăng ký sử dụng, quản lý thông tin sử dụng phòng
họp do Văn phòng Bộ quản lý.
10. Quản lý xe: Đăng ký sử dụng, quản lý thông tin tình hình sử dụng xe ô
tô do Văn phòng Bộ quản lý.
11. Thường trực bảo vệ: Thông tin về ca trực, khách ra, vào cơ quan Bộ tại
số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội.
12. Quản trị mạng: phục vụ quản trị hệ thống phần mềm của thành viên
quản trị đơn vị và quản trị hệ thống.
13. Danh bạ: Danh bạ điện thoại của các thành viên VPĐT.
14. Lưu trữ: Lưu trữ thông tin văn bản.
15. Hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trong VPĐT.
Điều 4. Quy định chung cho các thành viên
1. Quyền hạn của thành viên:
a) Được cấp tài khoản truy nhập vào VPĐT gồm “tên đăng nhập" và “mật
khẩu” ban đầu;
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b) Được sử dụng Văn phòng điện tử để phục vụ xử lý công việc theo thẩm quyền
được giao.
c) Được phép khai thác và sử dụng thông tin, tài liệu trên Văn phòng điện tử.
2. Nhiệm vụ của thành viên:
a) Sau khi đăng nhập lần đầu tiên bằng “mật khẩu” do Quản trị Văn phòng
điện tử cung cấp phải tiến hành đổi “mật khẩu”;
b) Khi làm việc tại cơ quan, phải thường xuyên đăng nhập vào VPĐT, ít
nhất 3 lần/ ngày (đầu giờ sáng, đầu giờ và cuối giờ chiều) để tiếp nhận và xử lý
thông tin, công việc;
c) Khai thác và kịp thời xử lý thông tin, cập nhật đầy đủ dữ liệu theo yêu cầu
thuộc thẩm quyền và trách nhiệm được giao của mỗi thành viên trong các phân hệ;
d) Khi phát hiện có sự cố hoặc sai sót thông tin, tài liệu trong VPĐT phải kịp
thời thông báo cho Quản trị VPĐT đơn vị hoặc quản trị hệ thống.
Điều 5. Phân hệ bắt buộc sử dụng, khuyến khích sử dụng
1. Các phân hệ bắt buộc sử dụng: Văn bản đến; Văn bản đi; Lịch công tác;
Tin nhắn; Giao ban tuần; Giao ban tháng; Lưu trữ; Quản trị.
2. Các phân hệ khuyến khích sử dụng: Thông báo, tin tức; Tài liệu điện tử;
Quản lý phòng họp; Danh bạ điện tử; Hướng dẫn sử dụng.
3. Các phân hệ sử dụng riêng: Thường trực bảo vệ; Quản lý xe.
Điều 6. Quản lý tài khoản
1. Cấp mới tài khoản: thành viên mới được tuyển dụng, điều động về đơn
vị và được phân công nhiệm vụ theo quyết định của thủ trưởng đơn vị.
2. Xóa tài khoản tại đơn vị: thành viên được điều động thuyên chuyển đi
đơn vị khác, đi học dài hạn, không được phân công nhiệm vụ tại đơn vị.
3. Xóa tài khoản trong hệ thống: các thành viên đã chuyển công tác, nghỉ
chế độ,… không còn mối liên hệ công việc trong VPĐT quá 06 tháng.
4. Thay đổi quyền sử dụng: khi thành viên có sự thay đổi chức vụ, thay
đổi nhiệm vụ, thay đổi tổ chức trong đơn vị.
Điều 7. Những điều không được làm
1. Sử dụng Văn phòng điện tử vào mục đích khác ngoài phục vụ công tác
quản lý, chỉ đạo của đơn vị và thực hiện nhiệm vụ công vụ được giao.
2. Đăng tải, trao đổi, lưu giữ văn bản, thông tin, tài liệu có nội dung thuộc
danh mục bí mật nhà nước, tin bài chưa được người có trách nhiệm duyệt, cho
phép hoặc không thuộc trách nhiệm được giao.
3. Dùng tài khoản của thành viên khác hoặc để người khác sử dụng tài
khoản của mình truy nhập vào VPĐT, trừ trường hợp theo yêu cầu nhiệm vụ.
4. Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình xử lý, truyền, gửi và nhận
thông tin dữ liệu của đơn vị, cá nhân trên VPĐT.
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5. Thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển một phần hoặc
toàn bộ thông điệp dữ liệu không thuộc thẩm quyền được giao.
Điều 8. Bảo vệ thông tin
1. Tất cả thành viên khi sử dụng VPĐT phải thực hiện đầy đủ các quy
định về an toàn mạng máy tính của Bộ. Phải bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật về an
toàn sử dụng điện, về phòng chống hỏa hoạn, thiên tai. Quản lý tài khoản của
thành viên; kiểm soát chặt chẽ việc cài đặt các phần mềm mới có liên quan đến
VPĐT trên máy chủ và các máy trạm.
2. Các thành viên phải bảo vệ mật khẩu và khóa bí mật (Chữ ký số) trong
VPĐT do bộ phận Quản trị cung cấp. Không cung cấp khóa bí mật cho người
khác khi chưa có sự cho phép của Lãnh đạo đơn vị.
3. Trường hợp mật khẩu bị lộ phải nhanh chóng đổi mật khẩu, khóa bí
mật bị mất phải báo cho Quản trị Văn phòng điện tử tại đơn vị để được cấp lại.
4. Các dữ liệu thông tin truyền tải trên VPĐT được định kỳ sao chép lưu
trữ điện tử theo quy định.
Điều 9. Xử lý sự cố
1. Khi có sự cố hệ thống (mất điện, lỗi mạng truy cập, lỗi phần mềm, sửa
chữa, bảo hành…) trong toàn hệ thống, quản trị hệ thống có trách nhiệm thông
báo cho quản trị đơn vị.
Khi nhận được thông báo sự cố của quản trị hệ thống hoặc sự cố cục bộ tại
đơn vị, quản trị đơn vị có trách nhiệm thông báo đến các thành viên thuộc đơn
vị, đồng thời thông báo đến quản trị hệ thống để phối hợp khắc phục.
Nội dung thông báo phải nêu rõ về nguyên nhân sự cố, thời gian có thể
được khôi phục;
2. Khi có sự cố cục bộ tại máy tính cá nhân dẫn đến không truy cập hoặc
không xử lý được thông tin trên VPĐT, thành viên phải kịp thời thông báo đến
quản trị đơn vị để được hỗ trợ khắc phục.
3. Trong thời gian có sự cố, thành viên tiếp tục xử lý công việc cần thiết
bằng các phương tiện khác, đồng thời ghi nhận quá trình, kết quả xử lý để cập
nhật thông tin, dữ liệu cần thiết vào phân mềm theo quy định ngay sau khi sự cố
được khắc phục.
Điều 10. Chế độ bảo trì, nâng cấp
1. Duy trì, cải tiến, nâng cấp, mở rộng phần mềm dùng chung đối với các
đơn vị trong hệ thống
Văn phòng Bộ có trách nhiệm đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên
của VPĐT; đề xuất cải tiến, nâng cấp, mở rộng các phân hệ trong hệ thống phần
mềm VPĐT khi cần thiết.
Kinh phí để duy trì, cải tiến, nâng cấp, mở rộng phần mềm dùng chung
trong hệ thống được đảm bảo từ kinh phí hành chính của Bộ. Văn phòng Bộ có
trách nhiệm lập dự trù kinh phí, tổng hợp chung trong kế hoạch hàng năm.
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2. Duy trì, cải tiến, nâng cấp, mở rộng các phân hệ theo yêu cầu riêng của
đơn vị trong hệ thống
Các đơn vị có trách nhiệm đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của
VPĐT tại đơn vị; đề xuất cải tiến, nâng cấp, mở rộng các phân hệ theo yêu cầu
riêng đối với đơn vị khi cần thiết.
Khi có nhu cầu cải tiến, nâng cấp, mở rộng các phân hệ theo yêu cầu riêng
của đơn vị, đơn vị phải đề xuất yêu cầu, giải pháp và phải được Văn phòng Bộ
thống nhất, chấp thuận.
Kinh phí để cải tiến, nâng cấp, mở rộng các phân hệ theo yêu cầu riêng
của đơn vị do đơn vị bố trí.
Chương II
QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN
TRONG CÁC PHÂN HỆ CỦA VPĐT
Điều 11. Quyền hạn và trách nhiệm trong phân hệ Văn bản đến
1. Thành viên là Lãnh đạo đơn vị:
a) Được biết toàn bộ thông tin quá trình tiếp nhận, xử lý văn bản đến; tình
hình xử lý văn bản nói chung, văn bản A, B của đơn vị;
b) Kiểm tra, giám sát, đôn đốc xử lý văn bản nói chung, văn bản đến hạn,
quá hạn của đơn vị nói riêng;
c) Cập nhật kết quả xử lý văn bản do cá nhân là người trực tiếp xử lý;
d) Khuyến khích nhập trực tiếp ý kiến giao xử lý, giao văn bản cho cá
nhân, đơn vị trực thuộc xử lý.
2. Thành viên là Trưởng phòng, tổ, bộ phận (sau đây gọi chung là Phòng):
a) Được biết toàn bộ thông tin quá trình tiếp nhận, xử lý văn bản đến của
Phòng và tình hình xử lý văn bản nói chung, văn bản A, B của Phòng nói riêng;
b) Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở xử lý văn bản nói chung, văn
bản đến hạn, quá hạn của Phòng;
c) Cập nhật kết quả xử lý văn bản do cá nhân là người trực tiếp xử lý;
d) Trực tiếp nhập ý kiến chỉ đạo, giao văn bản cho cá nhân thuộc Phòng.
Trường hợp cần thiết, có thể giao cho cấp phó hoặc người đại diện nhập tin trên
phần mềm theo quy định.
3. Thành viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:
a) Được biết toàn bộ thông tin quá trình tiếp nhận, xử lý văn bản đến
Phòng và văn bản cá nhân được giao xử lý;
b) Được yêu cầu Văn thư đơn vị hiệu chỉnh thông tin văn bản được giao
xử lý;
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c) Phải nhập thông tin kết quả xử lý (kết quả xử lý văn bản A,B; chuyển
văn bản cho người khác; trả lại văn bản...) đối với văn bản được giao xử lý;
4. Thành viên là Thư ký, giúp việc Lãnh đạo Bộ: có trách nhiệm cập nhật
kịp thời ý kiến của Lãnh đạo Bộ ngay sau khi nhận được văn bản từ Lãnh đạo
Bộ chuyển trả. Đôn đốc việc xử lý văn bản đối với cá nhân, đơn vị được lãnh
đạo Bộ giao.
Điều 12. Quyền hạn và trách nhiệm trong phân hệ Văn bản đi
1. Thành viên là Lãnh đạo đơn vị:
a) Được biết toàn bộ thông tin quá trình xử lý văn bản đi do đơn vị soạn
thảo trình;
b) Khuyến khích nhập ý kiến xử lý văn bản của các đơn vị, cá nhân trực
thuộc trình đối với trường hợp cá nhân soạn thảo nhập tin, kèm bản dự thảo.
2. Thành viên là Lãnh đạo Phòng:
a) Được biết toàn bộ thông tin quá trình xử lý văn bản đi do Phòng soạn
thảo;
b) Khuyến khích nhập tin xử lý văn bản của các cá nhân thuộc Phòng
trình trong trường hợp cá nhân soạn thảo nhập tin, kèm bản dự thảo.
3. Thành viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:
a) Được biết toàn bộ thông tin quá trình xử lý văn bản đi do Phòng, cá
nhân soạn thảo trình;
b) Được yêu cầu Văn thư đơn vị hiệu chỉnh thông tin văn bản được giao
xử lý;
c) Khuyến khích việc nhập tin trình kèm bản dự thảo văn bản trên VPĐT
đối với văn bản do mình là người chủ trì soạn thảo.
Điều 13. Quyền và trách nhiệm trong phân hệ Lịch công tác
1. Lập lịch công tác
Các thành viên phải lập, điều chỉnh lịch công tác hàng tuần, ngày của cá
nhân; Lập lịch công tác cho cá nhân khác thuộc đơn vị; duyệt (chấp nhận hoặc
không, chuyển thành viên khác) đối với lịch công tác do lãnh đạo, cá nhân khác
lập cho mình… Nội dung, công việc cần lập lịch công tác theo yêu cầu của Thủ
trưởng đơn vị.
2. Xem lịch công tác
Các thành viên được xem lịch công tác của: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo đơn
vị, các thành viên của Phòng; đối với lãnh đạo đơn vị được xem lịch công tác
của các thành viên thuộc quyền. Thành viên cấp dưới có trách nhiệm thực hiện
nội dung lịch công tác có liên quan của Lãnh đạo và của thành viên khác.
Điều 14. Quyền hạn và trách nhiệm trong phân hệ Tin nhắn
1. Các thành viên được gửi, nhận Tin nhắn trên VPĐT; có thể gửi Tin
nhắn qua ĐTDĐ, thông báo tin nhắn gửi qua ĐTDĐ.
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2. Chỉ gửi Tin nhắn qua ĐTDĐ, thông báo tin nhắn gửi qua ĐTDĐ trong
một số trường hợp cần thiết theo quy định:
a) Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ sử dụng dịch vụ này trong
các trường hợp hỏa tốc;
b) Các thành viên khác chỉ được sử dụng dịch vụ này trong các trường
hợp cần báo cáo, truyền đạt thông tin hỏa tốc theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.
Điều 15. Quyền và trách nhiệm trong một số phân hệ khác
1. Danh bạ điện tử
Các thành viên có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân để thiết lập
Danh bạ điện tử theo yêu cầu của phần mềm.
Được quyền truy cập tìm thông tin của các thành viên thuộc hệ thống
trong Danh bạ điện tử.
2. Tài liệu điện tử
Các thành viên được quyền tạo lập thông tin, tài liệu dùng chung cho đơn
vị, Phòng, bộ phận phục vụ thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
3. Thông báo, tin tức
Các thành viên được xem, tạo lập tin tức cần thông báo để đăng trên phần
mềm theo quy định của đơn vị.
4. Hướng dẫn sử dụng
Các thành viên có quyền khai thác, sử dụng tài liệu “Hướng dẫn sử dụng
phần mềm VPĐT” được đăng tải. Khuyến khích việc trao đổi thông tin, tham gia
góp ý để hoàn thiện tài liệu.
Yêu cầu nghiên cứu kỹ tài liệu trước khi thực hiện thao tác trên VPĐT
hoặc khi có khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng.
Điều 16. Những quy định trong các phân hệ khác
1. Quản lý Phòng họp Văn phòng Bộ quản lý:
Khuyến khích các thành viên sử dụng phần mềm để đăng ký sử dụng
phòng họp do Văn phòng Bộ quản lý.
Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, xử lý và thông báo kết quả xử lý
khi có thành viên đăng ký sử dụng phòng họp qua phần mềm.
Cập nhật đầy đủ thông tin sử dụng phòng họp trên phần mềm để cung cấp
thông tin trên các bảng tin điện tử; tổng họp, thống kê, cung cấp báo cáo khi có
yêu cầu.
2. Quản lý xe (xe ô tô do Văn phòng Bộ quản lý):
Khuyến khích các thành viên thuộc các đơn vị có kinh phí hành chính do
Văn phòng quản lý đăng ký sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của đơn vị.
Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, xử lý và thông báo kết quả xử lý
khi có thành viên đăng ký sử dụng xe ô tô qua VPĐT; cập nhật đầy đủ thông tin
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sử dụng xe ô tô trên phần mềm để có thể tổng họp, thống kê, cung cấp báo cáo
khi có yêu cầu.
3. Quản lý thường trực, bảo vệ:
Phục vụ cho việc quản lý, theo dõi tình hình thường trực, Bảo vệ Cơ quan
Bộ do Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm.
Thành viên làm nhiệm vụ thường trực, bảo vệ cơ quan Bộ có trách nhiệm
cập nhật đầy đủ thông tin trong ca trực trên phần mềm để có thể tổng họp, thống
kê, cung cấp báo cáo khi có yêu cầu.
Chương III.
TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH
Điều 17. Trách nhiệm của thành viên Quản trị
1. Trách nhiệm của Quản trị hệ thống:
a) Quản lý bản quyền, toàn bộ cơ sở dữ liệu, tạo lập nguyên tắc phân
quyền chung trong hệ thống;
b) Thiết lập, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hệ thống tổ chức các đơn vị trực
thuộc Bộ trong hệ thống phần mềm trên VPĐT; xóa tài khoản thành viên trên hệ
thống;
c) Thống nhất quy định thiết lập thông tin cá nhân thành viên. Hỗ trợ,
hướng dẫn các thành viên trong quá trình thực hiện;
d) Xử lý tình huống, sự cố trong quá trình hoạt động của VPĐT. Thông
báo kịp thời sự cố, vướng mắc đến Quản trị các đơn vị hoặc các thành viên khi
cần thiết;
e) Đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của
các đơn vị trong hệ thống;
g) Đề xuất chủ trương, kiến nghị về cải tiến, mở rộng ứng dụng VPĐT
của các đơn vị và cả hệ thống;
h) Thông báo kịp thời đến thành viên có liên quan khi có sự thay đổi, điều
chỉnh, bổ sung nội dung, thao tác trong các phân hệ của VPĐT.
2. Trách nhiệm của Quản trị VPĐT đơn vị:
a) Thiết lập, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hệ thống tổ chức trực thuộc đơn
vị trong phần mềm;
b) Thiết lập thông tin cá nhân thành viên; cấp tài khoản ban đầu cho các
thành viên theo quyết định tuyển dụng, điều động hoặc văn bản đề nghị của các
phòng trong đơn vị; điều chỉnh, sửa đổi thông tin cá nhân thành viên khi có sự
thay đổi; khoá quyền sử dụng, xóa tên thành viên trong tổ chức của đơn vị theo
quy định;
c) Phân quyền sử dụng cho từng thành viên theo quyết định bổ nhiệm, vị
trí công tác; điều chỉnh, bổ sung quyền của các thành viên theo quyết định phân
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công nhiệm vụ của thủ trưởng đơn vị đối với thành viên. Hỗ trợ, hướng dẫn các
thành viên thuộc đơn vị trong quá trình thực hiện;
d) Xử lý tình huống, sự cố tại đơn vị trong quá trình hoạt động, sử dụng
phần mềm. Thông báo kịp thời sự cố, vướng mắc về Quản trị hệ thống;
e) Đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của
hệ thống tại đơn vị;
g) Đề xuất chủ trương, kiến nghị về cải tiến, mở rộng ứng dụng phần
mềm tại đơn vị;
h) Thông báo kịp thời đến thành viên có liên quan khi có sự thay đổi, điều
chỉnh, bổ sung nội dung, thao tác trong các phân hệ của VPĐT.
Điều 18. Trách nhiệm của thành viên tổng hợp
1. Thành viên Tổng hợp là thành viên được giao nhiệm vụ thực hiện phân
hệ “Giao ban tuần”, “Giao ban tháng” gồm thành viên Tổng hợp chung và thành
viên Tổng hợp đơn vị.
Thành viên Tổng hợp chung (thuộc Văn phòng Bộ, tổng hợp báo cáo của
Bộ) và Thành viên Tổng hợp đơn vị (thuộc đơn vị, tổng hợp báo cáo của đơn vị)
2. Trách nhiệm của Thành viên Tổng hợp chung:
a) Cập nhật kịp thời, đầy đủ các thông tin nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ
giao cho các đơn vị thực hiện.
b) Đôn đốc, rà soát, hiệu chỉnh báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị.
c) Tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo phục vụ giao ban tuần, tháng của Bộ.
d) Đăng tải báo cáo giao ban, kết luận của Lãnh đạo Bộ trong giao ban
tuần, tháng của Bộ trên phân hệ “Tin tức, thông báo”.
3. Trách nhiệm của Thành viên Tổng hợp đơn vị
a) Theo dõi thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các thông tin nhiệm vụ được
Lãnh đạo Bộ giao cho đơn vị thực hiện trên phần mềm.
b) Đôn đốc, rà soát, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện của đơn vị.
c) Theo dõi báo cáo giao ban, kết luận của Lãnh đạo Bộ trong giao ban
tuần, tháng của Bộ trên phân hệ “Tin tức, thông báo”.
Điều 19. Trách nhiệm của thành viên Văn thư
1. Thành viên Văn thư thực hiện nghiệp vụ văn thư trong VPĐT gồm Văn
thư Bộ, Văn thư đơn vị trực thuộc Bộ, Văn thư đơn vị trực thuộc Tổng cục.
2. Trách nhiệm của Thành viên Văn thư trong phân hệ quản lý văn bản
đến:
a) Văn thư Bộ nhập tin văn bản đến:
- Cập nhật đầy đủ thông tin văn bản đến theo yêu cầu trên phần mềm.
- Chụp (scan) và gắn file văn bản trên phần mềm đối với văn bản A được
trình Lãnh đạo Bộ.
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- Cập nhật ý kiến chỉ đạo, chuyển giao văn bản của Lãnh đạo Văn phòng
- Kiểm tra, theo dõi thông tin, đôn đốc, hướng dẫn quá trình cập nhật
thông tin trên phần mềm của văn thư, thành viên các đơn vị. Hiệu chỉnh thông
tin khi phát hiện có sai sót. Tổng hợp, cung cấp thông tin xử lý văn bản theo yêu
cầu của Lãnh đạo đơn vị.
- In Danh sách văn bản (Sổ văn bản đến) để lập hồ sơ lưu theo quy định.
b) Văn thư đơn vị trực thuộc Bộ:
- Cập nhật đầy đủ thông tin văn bản đến theo yêu cầu.
Đối với văn bản từ Văn thư Bộ chuyển đến: kế thừa nội dung thông tin do
Văn thư Bộ đã nhập; kiểm tra thông tin đã có, bổ sung thông tin theo yêu cầu.
Đối với văn bản do đơn vị nhận trực tiếp: nhập đầy đủ thông tin theo yêu
cầu phần mềm.
Cập nhật ý kiến chỉ đạo, phân phối văn bản của Lãnh đạo đơn vị.
- Chụp (scan) và gắn file văn bản trên phần mềm theo yêu cầu của Thủ
trưởng đơn vị.
- Theo dõi, kiểm tra thông tin, đôn đốc, hướng dẫn quá trình cập nhật
thông tin trên phần mềm của các bộ phận, thành viên thuộc đơn vị. Hiệu chỉnh
thông tin khi phát hiện có sai sót.
- In Danh sách văn bản (Sổ văn bản đến) để lập hồ sơ lưu theo quy định.
b) Văn thư đơn vị trực thuộc Tổng cục:
- Cập nhật đầy đủ thông tin văn bản đến theo yêu cầu.
+ Đối với Văn bản từ Văn thư Tổng cục chuyển đến: kế thừa nội dung
thông tin do Văn thư Tổng cục đã nhập, kiểm tra thông tin, nhập bổ sung thông
tin theo yêu cầu.
+ Đối với văn bản do đơn vị nhận trực tiếp: nhập đầy đủ thông tin theo
yêu cầu phần mềm.
+ Cập nhật ý kiến chỉ đạo, phân phối văn bản của Lãnh đạo đơn vị.
- Chụp (scan) và gắn file văn bản trên phần mềm theo yêu cầu của Thủ
trưởng đơn vị.
- Theo dõi, kiểm tra thông tin, đôn đốc, hướng dẫn quá trình cập nhật
thông tin trên phần mềm của các bộ phận thuộc đơn vị. Hiệu chỉnh thông tin khi
phát hiện có sai sót. Tổng hợp, cung cấp thông tin xử lý văn bản theo yêu cầu
của Lãnh đạo đơn vị.
- In Danh sách văn bản (Sổ văn bản đến) để lập hồ sơ lưu theo quy định.
2. Trách nhiệm của Văn thư trong phân hệ quản lý văn bản đi:
a) Văn thư đơn vị trực thuộc Tổng cục:
- Cập nhật đầy đủ thông tin văn bản đi theo yêu cầu.
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+ Đối với văn bản do lãnh đạo đơn vị ký phát hành: kiểm tra thông tin đã
có, nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu phần mềm; chụp (scan) và gắn file văn
bản trên phần mềm theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị.
+ Đối với văn bản do lãnh đạo đơn vị ký thừa lệnh, thừa ủy quyền Tổng
cục trưởng: Nhập đầy đủ thông tin hồ sơ đã ký theo yêu cầu trên phần mềm
trước khi chuyển Văn thư Tổng cục làm thủ tục phát hành.
+ Đối với văn bản trình Lãnh đạo Tổng cục ký ban hành và văn bản trình
Lãnh đạo Bộ: Nhập đủ thông tin theo yêu cầu trước khi chuyển Văn thư Tổng
cục trình Lãnh đạo Tổng cục.
Trường hợp văn bản đã được chuyên viên soạn thảo nhập thông tin ban
đầu khi soạn thảo, Văn thư đơn vị phải kế thừa thông tin để nhập bổ sung thông
tin theo quá trình xử lý văn bản.
- Theo dõi thông tin, quá trình cập nhật thông tin trên phần mềm; hiệu
chỉnh thông tin khi phát hiện có sai sót.
- In Danh sách văn bản (Sổ văn bản đi) để lập hồ sơ lưu theo quy định
hoặc in để báo cáo lãnh đạo đơn vị theo yêu cầu.
b) Văn thư Tổng cục:
- Cập nhật đầy đủ thông tin văn bản đi theo yêu cầu.
+ Đối với văn bản Văn thư đơn vị trực thuộc đã nhập tin: Kế thừa thông
tin hồ sơ do Văn thư đơn vị trực thuộc đã nhập, kiểm tra thông tin đã có, nhập
bổ sung thông tin văn bản đã ký, phát hành theo yêu cầu.
Trường hợp Văn thư đơn vị trực thuộc chưa nhập thông tin, Văn thư Tổng
cục phải nhập đầy đủ thông tin văn bản theo yêu cầu.
+ Đối với văn bản lãnh đạo tổng cục ký ban hành: Nhập đầy đủ thông tin
theo yêu cầu trên phần mềm. Chụp (scan) và gắn file văn bản trên phần mềm
theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị.
+ Đối với văn bản do đơn vị soạn thảo trình lãnh đạo Tổng cục ký thừa ủy
quyền Bộ trưởng: Nhập đầy đủ thông tin hồ sơ đã ký theo yêu cầu trên phần
mềm trước khi chuyển Văn thư Bộ để phát hành.
+ Đối với văn bản do đơn vị soạn thảo trình lãnh đạo Tổng cục ký trình
lãnh đạo Bộ ký ban hành: Nhập đầy đủ thông tin hồ sơ trình ký theo yêu cầu trên
phần mềm trước khi chuyển hồ sơ đến Văn thư Bộ trình ký.
- Theo dõi thông tin, quá trình cập nhật thông tin, quá trình xử lý văn bản
của Văn thư Bộ; đề nghị hiệu chỉnh thông tin khi phát hiện có sai sót.
- In Danh sách văn bản (Sổ văn bản đi) để lập hồ sơ lưu theo quy định
hoặc in để báo cáo lãnh đạo đơn vị theo yêu cầu.
c) Văn thư các đơn vị trực thuộc Bộ (không bao gồm Văn thư Tổng cục)
- Cập nhật đầy đủ thông tin văn bản đi theo yêu cầu.
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+ Đối với văn bản do lãnh đạo đơn vị ký phát hành: nhập đầy đủ thông tin
theo yêu cầu phần mềm; chụp (scan) và gắn file văn bản trên phần mềm theo
yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị.
+ Đối với văn bản do lãnh đạo đơn vị ký thừa lệnh, thừa ủy quyền Bộ
trưởng: Nhập đầy đủ thông tin hồ sơ đã ký theo yêu cầu trên phần mềm trước
khi chuyển hồ sơ đến Văn thư Bộ làm thủ tục phát hành.
+ Đối với văn bản do đơn vị soạn thảo, lãnh đạo đơn vị ký trình lãnh đạo
Bộ ký ban hành: Nhập đầy đủ thông tin hồ sơ trình ký theo yêu cầu trên phần
mềm trước khi chuyển hồ sơ đến Văn thư Bộ làm thủ tục trình ký.
Trường hợp văn bản đã được chuyên viên soạn thảo nhập thông tin ban
đầu khi soạn thảo, Văn thư đơn vị phải kế thừa thông tin để nhập bổ sung thông
tin theo quá trình xử lý văn bản thuộc thẩm quyền của đơn vị.
- Theo dõi thông tin, quá trình cập nhật thông tin trên phần mềm; hiệu
chỉnh thông tin khi phát hiện có sai sót.
- In Danh sách văn bản (Sổ văn bản đi) hàng tháng để lập hồ sơ lưu theo
quy định hoặc in để báo cáo lãnh đạo đơn vị theo yêu cầu.
d) Văn thư Bộ tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo Bộ ký:
- Cập nhật đầy đủ thông tin hồ sơ văn bản trình ký theo yêu cầu.
+ Đối với hồ sơ văn bản trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành: Kế thừa thông
tin hồ sơ văn bản do Văn thư đơn vị trực thuộc đã nhập, kiểm tra thông tin, nhập
bổ sung thông tin văn bản trước khi làm thủ tục trình ký theo yêu cầu.
Trường hợp Văn thư đơn vị trực thuộc Bộ chưa nhập thông tin, Văn thư
Bộ phải nhập đầy đủ thông tin hồ sơ văn bản theo yêu cầu.
- Theo dõi thông tin, đôn đốc và hướng dẫn Văn thư các đơn vị cập nhật
thông tin, quá trình xử lý hồ sơ. Hiệu chỉnh thông tin khi phát hiện có sai sót.
Cung cấp thông tin quá trình xử lý hồ sơ cho cá nhân soạn thảo, đơn vị soạn theo
hoặc lãnh đạo khi có yêu cầu.
- In Danh sách, thông tin về hồ sơ trình ký văn bản để báo cáo khi có yêu
cầu.
e) Văn thư Bộ phát hành văn bản
- Theo dõi thông tin, quá trình cập nhật thông tin trên phần mềm; hiệu
chỉnh thông tin khi phát hiện có sai sót.
+ Đối với văn bản do lãnh đạo đơn vị trực thuộc ký thừa lệnh, thừa ủy
quyền Bộ trưởng: Kế thừa thông tin hồ sơ do Văn thư đơn vị trực thuộc đã nhập
để nhập bổ sung thông tin văn bản đã ký, phát hành theo yêu cầu trên phần
mềm. Trường hợp Văn thư đơn vị trực thuộc chưa nhập thông tin, phải nhập đầy
đủ thông tin văn bản theo yêu cầu.
+ Đối với hồ sơ văn bản trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành: Kế thừa thông
tin hồ sơ văn bản do Văn thư đơn vị trực thuộc hoặc Văn thư tiếp nhận hồ sơ
trình Bộ đã nhập, kiểm tra thông tin, nhập bổ sung thông tin văn bản đã ký
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chuyển phát hành theo yêu cầu trên phần mềm. Trường hợp Văn thư đơn vị trực
thuộc hoặc Văn thư tiếp nhận hồ sơ trình Bộ chưa nhập thông tin, phải nhập đầy
đủ thông tin văn bản theo yêu cầu.
- In Danh sách văn bản (Sổ văn bản đi) để lập hồ sơ lưu theo quy định
hoặc in thông tin văn bản để báo cáo lãnh đạo đơn vị theo yêu cầu.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 20. Trách nhiệm thi hành
1. Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn thực hiện, kiểm
tra việc thực hiện Quy chế này.
Quản lý và xây dựng kế hoạch nâng cấp phần mềm Văn phòng điện tử
cho phù hợp với điều kiện thực tế.
Phổ biến, hướng dẫn đến các đơn vị khi có sự điều chỉnh, thay đổi các
ứng dụng trong phần mềm VPĐT.
2. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến, tổ chức triển khai tới
tất cả các đơn vị trực thuộc, các thành viên thuộc đơn vị để thực hiện đồng bộ kể
từ ngày 01/01/2014.
Tổ chức phổ biến Quy chế và hướng dẫn sử dụng các nội dung có liên
quan về VPĐT đối với các thành viên mới được tuyển dụng, điều động về đơn
vị ngay khi được giao nhiệm vụ.
4. Các thành viên VPĐT theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách
nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế này.
5. Kết quả thực hiện VPĐT là một trong các căn cứ xem xét, đánh giá
mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân
hàng năm.
Điều 21. Sửa đổi, bổ sung quy chế
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc và cần sửa đổi, bổ sung, đề
nghị cơ quan, tổ chức, các nhân là thành viên của Văn phòng điện tử phản ánh
về Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, trình
Lãnh đạo Bộ xem xét sửa đổi, bổ sung quy chế này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám
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