
Phụ lục 2 

Danh mục các nhiệm vụ, dự án bắt đầu triển khai thực hiện trong năm 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số             /SNN-VP ngày        tháng         năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

Stt Tên nhiệm vụ, dự án 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp Mục tiêu, nội dung, quy mô thực hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

I Nhóm nhiệm vụ, dự án về phát triển nền tảng Chính quyền điện tử; phát triển hạ tầng số, nền tảng số 

1 

Triển khai ứng dụng nền tảng số 

hóa, nền tảng định danh và xác thực 

điện tử (elD); trí tuệ nhân tạo (AI) 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị trực 

thuộc Sở và các đơn 

vị có liên quan 

* Mục tiêu: Triển khai các nền tảng số phục vụ chuyển 

đổi số. 

* Nội dung, quy mô: Triển khai ứng dụng nền tảng số 

hóa, nền tảng định danh và xác thực điện tử (eID); trí 

tuệ nhân tạo (AI) cho các hệ thống thông tin, các ứng 

dụng, dịch vụ của Chính quyền điện tử, Chính quyền số. 

Năm 

2022 và 

các năm 

tiếp theo 

2 

Phát triển hạ tầng Internet vạn vật 

(IoT - Internet of Think) phục vụ 

chuyển đổi số 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị trực 

thuộc Sở và các đơn 

vị có liên quan 

* Mục tiêu: Phát triển hạ tầng Internet vạn vật phục vụ 

chuyển đổi số. 

* Nội dung, quy mô: Phát triển hạ tầng Internet vạn vật 

(IoT - Internet of Think) đảm bảo hoạt động của Chính 

quyền điện tử, Chính quyền số. 

Năm 

2022 và 

các năm 

tiếp theo 

II Nhóm các nhiệm vụ, dự án phát triển dữ liệu số  

1 

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính còn hiệu lực đang được 

lưu trữ tại Sở và các đơn vị trực 

thuộc Sở 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị trực 

thuộc Sở có TTHC 

và các đơn vị có liên 

quan 

* Mục tiêu: Nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra tại Kế 

hoạch và từng bước triển khai để thực hiện việc giải 

quyết TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. 

* Nội dung, quy mô: Triển khai số hóa 100% bản kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực giai đoạn 

2016-2021 và 100% của giai đoạn trước năm 2016 (đối 

với đơn vị có số lượng ít) đang được lưu trữ tại  Sở và 

các đơn vị trực thuộc Sở. 

Năm 
2022 



2 
 

III Nhóm các nhiệm vụ, dự án phát triển kinh tế số, xã hội số 

1 

Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh 

báo thiên tai và môi trường trong 

hoạt động nuôi trồng thủy sản tại 

một số tuyến, điểm trên địa bàn 

huyện Nho Quan, huyện Kim Sơn 

tỉnh Ninh Bình năm 2022 

- Các đơn vị trực 
thuộc Sở (Chi cục 
Thủy sản, Chi cục 
Kiểm lâm, Chi cục 
Thủy lợi...); 
- Văn phòng Sở; 
- Phòng Kế hoạch Tài 
chính. 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông; UBND 

huyện Kim Sơn, huyện 

Nho Quan; 

- Các đơn vị có liên 

quan. 

* Mục tiêu: Cung cấp các dữ liệu, cập nhật thông tin, 

số liệu phục vụ công tác điều hành, phòng chống thiên 

tai, phòng chống cháy rừng .. phục vụ công tác chỉ đạo 

điều hành, phòng chống, ứng phó thiên tai trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình. 

* Nội dung, quy mô: Xây dựng hệ thống thu thập, giám 

sát và cảnh báo thiên tai tại một số tuyến, điểm trên địa 

bàn huyện Nho Quan, huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình. 

Năm 
2022 

2 

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu 

quản lý nguồn gốc, chất lượng, an 

toàn thực phẩm và kết nối cung cầu 

nông sản thực phẩm trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1 

- Chi cục Quản lý 

chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Kế hoạch Tài 

chính. 

Các đơn vị có liên 

quan 

Duy trì và phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

của tỉnh (LGSP) kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu quốc gia (NGSP). 

Năm 
2022 và 
các năm 
tiếp theo 

3 

Lĩnh vực Nông thôn mới: 

- Số hóa vùng nuôi trồng thủy hải 

sản và cấp mã số vùng nuôi; 

- Quản lý cảng, phương tiện khai 

thác hải sản; 

- Số hóa vùng trồng cây, sản xuất 

nông nghiệp (nếu có); 

- Hệ thống phần mềm quản lý Hợp 

tác xã; 

- Hệ thống quảng bá du lịch thông 

qua công nghệ VR 360 kết hợp 

quảng bá sản phẩm OCOP của địa 

phương; 

- Quản lý thủy lợi, điều hòa tưới tiêu 

thông minh; 

- Hệ thống giám sát an ninh thôn 

xóm bằng camera. 

- Văn phòng Điều 

phối Nông thôn mới; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Kế hoạch Tài 

chính. 

Các đơn vị có liên 

quan 

Số hóa vùng nuôi trồng thủy hải sản và cấp mã số vùng 

nuôi; Quản lý cảng, phương tiện khai thác hải sản; Số 

hóa vùng trồng cây, sản xuất nông nghiệp (nếu có); Hệ 

thống phần mềm quản lý Hợp tác xã; Hệ thống quảng 

bá du lịch thông qua công nghệ VR 360 kết hợp quảng 

bá sản phẩm OCOP của địa phương; Quản lý thủy lợi, 

điều hòa tưới tiêu thông minh; Hệ thống giám sát an 

ninh thôn xóm bằng camera. 

Năm 

2022 và 

các năm 

tiếp theo 

 


