
 
 

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC PHẦN MỀM 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) 

––––––––––––––––––––––––––– 

 

TÌNH TRẠNG STT ĐƠN VỊ SỐ 
LƯỢNG Đang 

hoạt động 
Không 

hoạt động 
Đang 

xây dựng 

GHI CHÚ 

1 Sở Xây dựng 04 03 01  + Hệ thống quản lý cấp phép xây dựng: 
Không hoạt động.  

+ Thông tin quy hoạch xây dựng và quy 
hoạch đô thị  

+ Hệ thống thông tin thị trường bất động 
sản  

+ Ứng dụng GIS phục vụ công tác quản 
lý hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố 
Phan Rang – Tháp Chàm 

2 Ban Dân tộc 01 01   Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác 
dân tộc tỉnh Ninh Thuận 

3 Sở Tài chính 01   01 Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh 
Ninh Thuận 

4 Sở Công Thương 03 03   + Quản lý báo cáo hoạt động Xuất nhập 
khẩu  

+ Quản lý hoạt động dự án năng lượng  

+ Sàn Thương mại điện tử 
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TÌNH TRẠNG STT ĐƠN VỊ SỐ 
LƯỢNG Đang 

hoạt động 
Không 

hoạt động 
Đang 

xây dựng 

GHI CHÚ 

5 Sở Tư pháp 01 01   Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công 
chứng 

6 Sở Lao động-Thương binh 
và Xã hội 

01 01   Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đối 
tượng bảo trợ xã hội, người có công và hộ 
nghèo 

7 Sở Khoa học và Công nghệ 01 01   Xây dựng hệ thống thông tin quản lý 
nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ 

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 01 01   Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý các dự án 
đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

9 Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

04 04   + Phần mềm hệ thống hồ sơ địa chính và 
cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Ninh Thuận  

+ Phần mềm cơ sở dữ liệu tài nguyên môi 
trường biển tỉnh Ninh Thuận 

+ Phần mềm theo dõi, cảnh báo trữ lượng 
nước tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh 

+ Phần mềm giám sát và quản lý dữ liệu 
quan trắc tự động khí thải, nước thải của 
các cơ sở. 

10 Sở Nội vụ 01  01  Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, 
viên chức: Phần mềm đã ngừng hoạt 
động do đơn vị cung cấp phần mềm 
không còn hỗ trợ sửa lỗi cũng như 
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TÌNH TRẠNG STT ĐƠN VỊ SỐ 
LƯỢNG Đang 

hoạt động 
Không 

hoạt động 
Đang 

xây dựng 

GHI CHÚ 

nâng cấp lên phiên bản cao hơn 

Tổng số 18 15 02 01  
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