
STT Nhiệm vụ, dự án
Đơn vị chủ trì 

thực hiện
Đơn vị phối hợp

Thời gian 

thực hiện
Ghi chú

A

I

1

Đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng LAN, máy tính, thiết bị 

CNTT; phát triển mạng wifi tại 100% trụ sở các cơ quan, đơn 

vị, địa điểm công cộng, nhà văn hóa cộng đồng.

Văn phòng HĐND - 

 UBND thành phố

Các phòng, ban, đơn 

vị trực thuộc
2021- 2022

2

Đầu tư, nâng cấp hạ tầng, thiết bị CNTT phục vụ ứng dụng, 

triển khai các hoạt động, dịch vụ của Chính quyền số cho 

UBND các xã, phường, các trường học, đơn vị y tế cấp xã.

Văn phòng HĐND - 

 UBND thành phố
UBND các xã, phường 2022

3
Triển khai đường truyền số liệu chuyên dùng cấp II cho các cơ 

quan đảng, nhà nước trên địa bàn thành phố.

Văn phòng HĐND - 

 UBND thành phố
Phòng Văn hóa và TT Quý IV/2021

4
Chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang IPv6 cho các cơ quan, đơn vị; 

UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Phòng Văn hóa và 

TT

Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố; 

UBND các xã, phường

2022-2023

II Phát triển nền tảng số

1

Triển khai hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ 

thông tin - viễn thông và bảng tin điện tử công cộng trên địa 

bàn thành phố.

Trung tâm Văn hóa 

TT-TT
UBND các xã, phường 2022-2023

2

Xây dựng, hình thành kho dữ liệu của thành phố Tam Điệp 

trong kho dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ kết nối, chia sẻ 

dữ liệu.

Văn phòng HĐND - 

 UBND thành phố

Sở Thông tin và 

Truyền thông
2022-2023

Phụ lục 3: Danh mục các nhiệm vụ, dự án triển khai

(Kèm theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố)

Phát triển hạ tầng số

Nhóm các nhiệm vụ, dự án về phát triển hạ tầng, nền tảng số



STT Nhiệm vụ, dự án
Đơn vị chủ trì 

thực hiện
Đơn vị phối hợp

Thời gian 

thực hiện
Ghi chú

3

Đầu tư, xây dựng, nâng cấp, tích hợp hệ thống Camera phục 

vụ giám sát an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn 

toàn thành phố về Trung tâm giám sát, điều hành thông minh 

(IOC) của thành phố.

Công An thành phố
Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố
2021-2022

III

1

Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu hồ sơ, văn bản lưu trữ, dữ liệu 

chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của 

UBND thành phố, UBND các xã, phường.

Văn phòng HĐND - 

 UBND thành phố

Phòng Văn hóa TT; 

UBND các xã, phường
2022-2023

2

Số hóa bản giấy kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu 

lực đang được lưu trữ tại UBND thành phố, UBND các xã, 

phường phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử.

Văn phòng HĐND - 

 UBND thành phố

Phòng Văn hóa TT; 

UBND các xã, phường
2021-2022

3
Đồng bộ, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu tích hợp về kho dữ liệu 

của thành phố trong Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Văn phòng HĐND - 

 UBND thành phố

Sở Thông tin và 

Truyền thông
2022-2023

B

1

Xây dựng, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị; ứng dụng một số 

dịch vụ thông minh tại Bộ phận một cửa của UBND thành phố 

nhằm nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công cho 

người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng HĐND - 

 UBND thành phố
Phòng Văn hóa TT 2021-2022

2

Xây dựng, triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông 

minh (IOC) của UBND thành phố trên cơ sở hạ tầng, hệ thống 

phần mềm nền tảng của IOC của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo 

điều hành, ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu.

Văn phòng HĐND - 

 UBND thành phố
Phòng Văn hóa TT 2021-2022

Phát triển dữ liệu số

Nhóm các nhiệm vụ, dự án về phát triển chính quyền số



STT Nhiệm vụ, dự án
Đơn vị chủ trì 

thực hiện
Đơn vị phối hợp

Thời gian 

thực hiện
Ghi chú

3
Triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ tại UBND thành 

phố.

Văn phòng HĐND - 

 UBND thành phố
Phòng Văn hóa TT 2021

4
Triển khai ứng dụng phản ánh hiện trường, phản ánh kiến nghị 

của người dân trên địa bàn thành phố.

Văn phòng HĐND - 

 UBND thành phố
Phòng Văn hóa TT 2021-2022

5
Triển khai ứng dụng giám sát thông tin trên mạng xã hội phục 

vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.
Phòng Văn hóa TT

Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố
2021-2022

6
Triển khai tin nhắn SMS brandname tạo kênh tương tác giữa 

chính quyền các cấp với người dân.
Phòng Văn hóa TT

Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố
2021-2022

7
Xây dựng, nâng cấp trang thông tin điện tử cho UBND thành 

phố, UBND các xã, phường.
Phòng Văn hóa TT

Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố
2021-2022

8
Triển khai ứng dụng hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh trên 

địa bàn thành phố.

Văn phòng HĐND - 

 UBND thành phố

Các phòng, ban, đơn 

vị trực thuộc; UBND 

các xã, phường

C

1  Triển khai phần mềm truy xuất nguồn gốc hàng hóa Phòng Kinh tế Phòng Văn hóa TT 2021-2023

2

Triển khai, ứng dụng nền tảng số phục vụ thanh toán không 

dùng tiền mặt, trong đó tập trung thực hiện các lĩnh vực cung 

cấp dịch vụ công, thanh toán học phí, thanh toán viện phí trên 

địa bàn thành phố.

Phòng Kinh tế Phòng Văn hóa TT 2021-2022

3
Phát triển các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh phù hợp trên 

nền tảng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số.
Phòng Văn hóa TT Phòng Văn hóa TT 2021-2023

Nhóm các nhiệm vụ, dự án về phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số



STT Nhiệm vụ, dự án
Đơn vị chủ trì 

thực hiện
Đơn vị phối hợp

Thời gian 

thực hiện
Ghi chú

4
Triển khai hệ thống quản lý y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe từ 

xa; xây dựng, triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.
Phòng Y Tế Phòng Văn hóa TT 2021-2023

5
Triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số, phát triển các 

dịch vụ thông minh về tài nguyên môi trường. 

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường
Phòng Văn hóa TT 2021-2023

6
Triển khai dịch vụ giáo dục thông minh trên nền tảng công 

nghệ giáo dục số.

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo
Phòng Văn hóa TT 2021-2023

D

1

Trang bị phần mềm bản quyền diệt virus; trang bị phần mềm 

bản quyền windows, office cho UBND thành phố, UBND các 

xã, phường

Văn phòng HĐND - 

 UBND thành phố
Phòng Văn hóa TT 2021-2023

2

 Triển khai hệ thống an ninh và bảo mật firewall mềm phục vụ 

giám sát, cấu hình và thiết lập chính sách an toàn, an ninh cho 

cơ quan và UBND các phường, xã

Văn phòng HĐND - 

 UBND thành phố
Phòng Văn hóa TT 2021-2023

3
Triển khai lắp đặt thiết bị cảm biến (sensor) phục vụ giám sát 

mạng của trung tâm SOC tại UBND thành phố.

Văn phòng HĐND - 

 UBND thành phố

Sở Thông tin và 

Truyền thông
2021-2022

Nhóm nhiệm vụ, dự án về đảm bảo an toàn, an ninh mạng


