
UBND TỈNH NINH BÌNH  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /QĐ-SNN              Ninh Bình, ngày         tháng        năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ  

ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số 

đối với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình  

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

 Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý hành chính 

Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng 

dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2019 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ ứng 

dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử của các cơ quan nhà 

nước Ninh Bình; 

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2021 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 727/KH-SNN ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền 

điện tử, Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Nông nghiệp và 

PTNT năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 

của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại 

mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển 

đổi số đối với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình.  
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết 

định số 337/QĐ-SNN ngày 21/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT Ninh Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở TTTT Ninh Bình; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
             TTHC 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Vũ Nam Tiến 
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