
STT Tên nội dung nhiệm vụ
Số, ký hiệu văn bản, cơ quan 

đề nghị

Đơn vị thực hiện, thụ hưởng 

kinh phí

 Số tiền đơn vị 

đề nghị 

 Sở Tài 

chính dự 

kiến 

Vị trí nội dung 

nhiệm vụ tại Kế 

hoạch số 33/KH-

UBND

Ghi chú

1

Nâng cao nhận thức về xây dựng 

chính quyền điện tử, chuyển đổi 

số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

cán bộ công chức, viên chức và 

người lao động trong các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh

779.168             329.528  
Nhiệm vụ 1 - Phần VI 

- Phụ lục 3

-

Mở chuyên mục "Chuyển đổi số" 

tuyên truyền thường kỳ trên báo điện 

tử

Công văn số 445-CV/VPTU 

ngày 24/5/2022 của Văn 

phòng Tỉnh ủy

Báo Ninh Bình 235.000             235.000  
Chi tiết tại 

biểu số 02

-

Hợp đồng tuyên truyền với báo Pháp 

luật Việt Nam và Báo Lao động 

(báo giấy và điện tử)

Công văn số 485/STTTT-

CNBCVT ngày 28/4/2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông 179.640             -             

- Bản tin chuyên đề về chuyển đổi số

Công văn số 485/STTTT-

CNBCVT ngày 28/4/2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông 94.528               94.528    
Chi tiết tại 

biểu số 02

-
Tổ chức các hội nghị tập huấn về 

chuyển đổi số cho cán bộ, công chức

Công văn số 511/STTTT-

CNBCVT ngày 06/5/2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông

Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Truyền thông
270.000             -             

+
Tại các xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh
230.000            

TỔNG HỢP KINH PHÍ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

 TỈNH NINH BÌNH NĂM 2022 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Kèm theo Công văn số            /STC-HCSN ngày           /         /2022 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Biểu số 01
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STT Tên nội dung nhiệm vụ
Số, ký hiệu văn bản, cơ quan 

đề nghị

Đơn vị thực hiện, thụ hưởng 

kinh phí

 Số tiền đơn vị 

đề nghị 

 Sở Tài 

chính dự 

kiến 

Vị trí nội dung 

nhiệm vụ tại Kế 

hoạch số 33/KH-

UBND

Ghi chú

+
Tại các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
40.000              

2

Nâng cấp, bổ sung chức năng 

trang thông tin điện tử cho 11 đơn 

vị

Công văn số 511/STTTT-

CNBCVT ngày 06/5/2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông

Công an tỉnh; các sở: Giao 

thông vận tải, Kế hoạch và 

Đầu tư, Thông tin và Truyền 

thông, Liên minh hợp tác xã, 

Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh, Tỉnh đoàn, Trung 

tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh (trực 

thuộc Sở Nội vụ), Liên hiệp 

hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

UBND huyện Hoa Lư

1.100.000          -             
Nhiệm vụ 15 - Phần 

III - Phụ lục 4

3

Tổ chức đi học tập, trao đổi kinh 

nghiệm về quản trị, phát triển cơ 

sở dữ liệu, các ứng dụng, nền tảng 

số; xây dựng chính quyền số, kinh 

tế số tại tỉnh Thừa Thiên Huế và 

Bình Dương

Công văn số 378/STTTT-

CNBCVT ngày 05/4/2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông 381.000             
Nhiệm vụ 18 - Phần 

III - Phụ lục 3

4

Duy trì và mở rộng giải pháp đảm 

bảo an toàn thông tin mạng; trang 

bị phần mềm bản quyền diệt 

Virus tại các Sở, ban, ngành của 

tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã

1.789.820          -             
Nhiệm vụ 4 - Phần V - 

 Phụ lục 3

- Tại UBND cấp huyện, cấp xã

Công văn số 378/STTTT-

CNBCVT ngày 05/4/2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông 1.226.000          -             
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STT Tên nội dung nhiệm vụ
Số, ký hiệu văn bản, cơ quan 

đề nghị

Đơn vị thực hiện, thụ hưởng 

kinh phí

 Số tiền đơn vị 

đề nghị 

 Sở Tài 

chính dự 

kiến 

Vị trí nội dung 

nhiệm vụ tại Kế 

hoạch số 33/KH-

UBND

Ghi chú

- Tại các sở, ban, ngành

Công văn số 485/STTTT-

CNBCVT ngày 28/4/2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông 563.820             -             

5

Thuê dịch vụ: Dịch vụ lọc Email 

cho Hệ thống Thư điện tử công vụ 

tỉnh Ninh Bình

Công văn số 511/STTTT-

CNBCVT ngày 06/5/2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông

Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Truyền thông
190.000             -             

Nhiệm vụ 7 - Phần V - 

 Phụ lục 4

6

Tổ chức Diễn tập an toàn thông 

tin, ứng cứu sự cố mạng tại các cơ 

quan nhà nước tỉnh Ninh Bình 

năm 2022

Công văn số 378/STTTT-

CNBCVT ngày 05/4/2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông 426.751             421.960  
Nhiệm vụ 8 - Phần V - 

 Phụ lục 4

Chi tiết tại 

biểu số 02

Tổng cộng 4.666.739          751.488  
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