
PHỤ LỤC 2: DANH MỤC PHẦN MỀM CHUYÊN NGÀNH DÙNG CHUNG CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC 
UBND TỈNH,  UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH THỐNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Công văn số 3671/UBND-KTTH, ngày 23/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 
 

STT Danh mục  
Đơn vị  
quản lý 

Đơn vị  
sử dụng 

1 
Triển khai ứng dụng chứng thư số tích hợp vào Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho đơn 
vị cấp xã 

2 
Xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công trực tuyến của mô hình chính quyền điện tử 
phục vụ người dân và doanh nghiệp 

3 Mở rộng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa liên thông cho Trung tâm phục vụ hành chính công 

4 Xây dựng, chuẩn hóa dịch vụ công tại các cơ quan quản lý nhà nước 

5 Tạo lập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của tỉnh và chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

6 Xây dựng phần mềm điểm báo 

7 Nâng cấp hệ thống Trục liên thông quản lý văn bản tích hợp với mã định danh và phần mềm quản lý văn bản 

8 Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động 

9 Mở rộng hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc với chưc năng quản lý tài liệu lưu trữ điện tử 

10 Triền khai phản ánh thực trạng trên địa bản tỉnh thông qua di động 

11 Nền tảng tích hợp dữ liệu hình thành kho dữ liệu dùng chung 

12 Xây dựng, triển khai hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 

13 
Triển khai, mở rộng phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 cho Ủy ban nhân dân cấp 
xã 

14 Nâng cấp, duy trì hoạt động Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh và của các Sở, ban, ngành và địa phương 

15 Cơ sở dữ liệu Hệ thống thư điện tử của tỉnh 

16 Phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành 

17 Cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

18 
Hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh đảm bảo việc liên thông kết nối hệ chương trình quản 

lý văn bản và hồ sơ công việc 

19 Xây dựng Hệ thống thông tin kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận 

Sở TT và TT 

Các sở, ban 
ngàn cấp tỉnh 
và UBND các 
huyện, thành 
phố 

 


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-08-23T16:29:01+0700




