
Phụ lục 3 

Danh mục các nhiệm vụ/dự án đã được phê duyệt, chuyển tiếp, tiếp tục triển khai thực hiện năm 2022 

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

 

 

Stt Tên nhiệm vụ, dự án (NV/DA) Đơn vị chủ trì 

Văn bản phê duyệt, triển khai 

thực hiện nhiệm vụ, dự án của 

UBND tỉnh 

Thời gian  

thực hiện 
Ghi chú 

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

  1 

Dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II 

toàn tỉnh, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, 

thông suốt, kết nối 4 cấp hành chính từ Trung 

ương đến cấp xã 

Văn phòng Sở 

Quyết định số 31/2019 ngày 

11/9/2019; Kế hoạch số 37/KH-

UBND ngày 08/3/2021 của 

UBND tỉnh. 

Hàng năm 
Tiếp tục thực 

hiện năm 2022 

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

1 

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, năm 2021 

Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và 

thủy sản 

Quyết định số 1415/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2021 của UBND 

tỉnh 

Năm 2021 

Chuyển tiếp 

thực hiện năm 

2022 

2 

Triển khai số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành; tái cấu trúc, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ 

tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ 

quan nhà nước 

Văn phòng Sở, các đơn 

vị trực thuộc Sở 

Kế hoạch số 37/KH-UBND 

ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh; 

Kế hoạch số 106/KH-UBND 

ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh 

Năm 2022 
Tiếp tục thực 

hiện năm 2022 

 
 


