
PHỤ LỤC 

Danh mục các dự án, nhiệm vụ     dựn  Ch nh qu  n  iện t , Chu  n   i s   

c a Sở Giao thôn  vận tải Ninh Bình  iai  oạn 2021-2025 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-SGTVT ngày       / 7 /2021 của Sở GTVT Ninh Bình) 

 

TT Nội dun  côn  việc thực hiện Đơn vị ch  trì 

thực hiện 

Đơn vị  

ph i hợp 

Thời  ian 

 thực hiện 

Kinh phí 

1 
Duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử 

của Sở 

Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị Hàng năm   50.000.000 đ 

2 
Nâng cấp mạng lan, hệ thống giám sát an 

toàn thông tin mạng và phòng chống mã độc 

Văn phòng Sở Phòng KHTC Năm 2022,  

năm 2024 

50.000.000 đ 

3 

 hát tri n các  ng d ng, dịch v  giao thông 

thông minh trong việc qu n l    t cấu hạ 

t ng giao thông, Số hóa b n đồ hiện trạng và 

b n đồ quy hoạch về GTVT 

 hòng Qu n l    t 

cấu hạ t ng giao 

thông 

Các phòng, đơn vị 2021-2025  

4 

Cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ph n mềm 

qu n l  văn b n VN T-iOffice; ph n mềm 

qu n l  công ch c, viên ch c; ph n mềm theo 

dõi, giám sát hành trình; ph n mềm qu n l  

đường bộ Govone; ph n mềm qu n l  vận 

t i… 

Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị Hàng năm   

5 

Tăng cường  ng d ng CNTT trong qu n l , 

điều hành  hai thác vận t i. Hoàn thiện hệ 

thống cơ sở dữ liệu về hoạt động vận t i của 

các phương th c, thống  ê vận t i.  hát tri n 

các nền t ng   t nối giữa chủ hàng, các nhà 

giao vận và  hách hàng 

 hòng Qu n l  vận 

t i, phương tiện và 

người lái 

Các phòng, đơn vị Năm  2022  

6 

Nâng cấp hệ thống cấp đổi G LX (máy in 

G LX, firewall, lưu điện) 

Văn phòng  hòng Qu n l  vận t i, 

phòng K  hoạch tài 

chính 

Năm 2021,  

Năm 2022 

450.000.000 đ 
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