PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
(Kèm theo Kế hoạch số 136 /KH-UBND ngày 09 /09 /2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng)
ĐVT: triệu đồng
Dự kiến kinh phí (*)

STT

Tên nhiệm vụ

Thời gian
thực hiện

1

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền nâng cao
nhận thức về cuộc CMCN lần thứ tư.

Giai đoạn
2021 - 2025

Sở Thông tin và
Truyền thông

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

2

Đảm bảo các nội dung phối hợp, đáp ứng các chương
trình, kế hoạch giám sát việc triển khai các chủ trương,
chính sách về cuộc CMCN lần thứ tư của các tổ chức,
đoàn thể theo quy định.

Giai đoạn
2021 - 2025
và các năm
tiếp theo

Các Sở, Ban,
ngành, địa
phương

Ủy ban MTTQ tỉnh
và các cơ quan, tổ
chức, đoàn thể

-

3

Cập nhật khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sóc
Trăng và các phiên bản tiếp theo phù hợp Khung kiến
trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Khi có phát
sinh

Sở Thông tin và
Truyền thông

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

4

Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định của tỉnh về
sử dụng chữ ký số, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng
dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh,
đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

Giai đoạn
2021 - 2025

Sở Thông tin và
Truyền thông

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

5

Nghiên cứu xây dựng và tham mưu ban hành các
chương trình, đề án, kế hoạch để đẩy mạnh việc triển
khai xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển các dịch
vụ đô thị thông minh, hệ thống cơ sở dữ liệu, tiến tới
Chính quyền số.

6

Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai áp dụng và quản lý
hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Sóc
Trăng giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm
2030.

Giai đoạn
2021 - 2025

Giai đoạn
2021 - 2025

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sở Thông tin và
Truyền thông

Sở Khoa học và
Công nghệ

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

Nguồn kinh
phí

Kinh phí

-

-

Ghi chú
Kinh phí hoạt
động thường
xuyên

-

Kinh phí hoạt
động thường

1.000

Vốn sự
nghiệp CNTT

Đã cập nhật
phiên bản 2.0

40

Knh phí pháp
chế

Dự kiến 04
văn bản

xuyên của các
đơn vị

Kinh phí hoạt
động thường
-

-

-

-

xuyên của đơn
vị để tham
mưu UBND
tỉnh
Theo Kế hoạch
số 86/KHUBND ngày
24/7/2020 của
UBND tỉnh

2
Dự kiến kinh phí (*)

STT

Tên nhiệm vụ

Thời gian
thực hiện

7

Nghiên cứu, lồng ghép nội dung tập trung thu hút đầu tư
các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ
cao, phục vụ quá trình chuyển đổi công nghệ số khi xây
dựng các chương trình, kế hoạch và định hướng thu hút
đầu tư của tỉnh.

Từ 2021 và
các năm tiếp
theo

8

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển
thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Sóc Trăng giai đoạn
2021 -2025.

8.1

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức về
TMĐT.

500

8.2

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng các giải pháp
công nghệ (tem điện tử, hóa đơn điện tử, mã QR code
...).

500

8.3

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng phần mềm
quản lý bán hàng, website bán hàng.

500

8.4

Khảo sát, học tập kinh nghiệm về công tác phát triển
TMĐT.

500

9

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển giao công nghệ
và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ
thuật vào trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng
suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa

Giai đoạn
2021 - 2025

Giai đoạn
2021 - 2025

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sở Kế hoạch và
Đầu tư

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

Sở Công
Thương

Sở Công
Thương

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

Nguồn kinh
phí

Kinh phí

-

2.000

20.333

-

Ghi chú

Kinh phí hoạt
động thường
xuyên của đơn
vị.

Vốn sự
nghiệp của Sở
Công Thương

Theo Kế hoạch
số 65/KHUBND ngày
06/5/2021 của
UBND tỉnh

Khuyến công
QG: 11.000
Khuyến công
ĐP: 9.333

Đã được phê
duyệt chi tiết
theo Quyết
định số
1243/QĐUBND ngày
26/5/2021 của
UBND tỉnh
Sóc Trăng

3
Dự kiến kinh phí (*)

STT

Tên nhiệm vụ

Thời gian
thực hiện

10

Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất
động sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. (theo Nghị định số
117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ)

Từ năm
2021 và các
năm tiếp
theo

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

512,520

Vốn sự
nghiệp kinh tế
khác

11

Xây dựng, phát triển và chia sẻ dữ liệu, danh mục mở,
kho dữ liệu dùng chung tỉnh Sóc Trăng, số hóa dữ liệu
Chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng

Giai đoạn
2021 - 2025

Sở Thông tin và
Truyền thông

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

65.000

Đầu tư công
trung hạn

12

Xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đảm bảo triển khai
Chính quyền số và đô thị thông minh

Giai đoạn
2021 - 2025

Sở Thông tin và
Truyền thông

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

22.348

Vốn sự
nghiệp CNTT

12.1

Mua sắm bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm
tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo năng lực triển khai Chính
quyền số và đô thị thông minh.

9.559

12.2

Nâng cấp các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin cho
các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

12.789

Giai đoạn
2021 - 2025

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sở Thông tin và
Truyền thông

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

Kinh phí

Nguồn kinh
phí

Vốn ngân
sách trung
ương 80.000
Đầu tư công
trung hạn
76.260

13

Xây dựng các hệ thống nền tảng phục vụ Chính quyền
điện tử và đô thị thông minh

13.1

Nâng cấp bổ sung nền tảng Chính phủ điện tử theo khung
kiến trúc CPT Việt Nam 2.0; Nâng cấp, tích hợp, xây dựng,
kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ Chính quyền điện
tử và Đô thị thông minh

55.000

Vốn đầu tư
công trung
hạn

13.2

Xây dựng nền tảng đô thị thông minh tỉnh Sóc Trăng

60.000

Ngân sách
Trung ương

156.260

Ghi chú

4

Thời gian
thực hiện

Dự kiến kinh phí (*)

STT

Tên nhiệm vụ

13.3

Xây dựng trung tâm xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa
nhiệm phục vụ chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh
Sóc Trăng

21.260

Vốn đầu tư
công trung
hạn

13.4

Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật,giải pháp bảo đảm an toàn thông
tin và hoàn thiện hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu
cấp bộ, tỉnh (LGSP)

20.000

Ngân sách
Trung ương

14

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hoạt động của
các cơ quan nhà nước

14.1

Ứng dụng chứng thư số, chữ ký số trong giao dịch của các cơ
quan nhà nước

112

Vốn sự
nghiệp địa
phương

14.2

Duy trì hoạt động, vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu,
Trung tâm điều hành Đô thị thông minh và cập nhật, bảo trì,
các hệ thống thông tin

12.020

Vốn sự
nghiệp địa
phương

14.3

Kiểm tra, đánh giá an toàn, bảo mật thông tin định kỳ cho
các hệ thống thông tin

2.400

Vốn sự
nghiệp địa
phương

14.4

Xây dựng và duy trì hoạt động Trung tâm giám sát an toàn
thông tin tỉnh Sóc Trăng (SOC)

25.000

Vốn đầu tư
công trung
hạn

14.5

Nâng cấp, bổ sung hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn thông
tin trong hệ thống Chính quyền điện tử theo khung kiến trúc
CPĐT Việt Nam 2.0

60.000

Ngân sách
Trung ương

Giai đoạn
2021 - 2025

Đơn vị chủ trì

Sở Thông tin và
Truyền thông

Đơn vị phối hợp

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

Kinh phí

Nguồn kinh
phí

99.532

Ghi chú

5
Dự kiến kinh phí (*)

Thời gian
thực hiện

Đơn vị chủ trì
Sở Thông tin và
Truyền thông,
Sở KH&CN, Sở
Y tế, Sở Tài
nguyên và Môi
trường, Sở
NN&PTNT

Sở Nội vụ

Sở Y tế

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

STT

Tên nhiệm vụ

15

Cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực
công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ theo hướng
ưu tiên các hoạt động tư vấn, đào tạo, đổi mới sáng tạo,
nghiên cứu phát triển và chuyển giao các công nghệ mới
của cuộc CMCN 4.0. Kết nối Phòng thí nghiệm dùng
chung.

Năm 2021

16

Xây dựng và triển khai Đề án Chuyển đổi số ngành y tế
tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn
2021 - 2025

17

Ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý
sản xuất tự động kết nối cung cầu sản phẩm thuộc lĩnh
vực nông nghiệp của tỉnh.

Sở Nông nghiệp
Giai đoạn
và Phát triển
2021 - 2025
nông thôn

17.1

Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ bảo quản nông
sản sau thu hoạch (sử dụng bao bì thông minh, điều
chỉnh nhiệt độ ...), ứng dụng công nghệ cao chế biến
nông sản (sấy thăng hoa, chiên chân không, sấy lạnh...),
tự động hóa sản xuất

Giai đoạn
2021 - 2025

17.2

Phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo hướng
chuỗi thực phẩm an toàn với qui mô lớn, đáp ứng nhu
cầu thị trường, tạo ra chuỗi giá trị nông sản thực phẩm
bền vững kết hợp gắn tem điện tử truy xuất nguồn gốc
sản phẩm.

Giai đoạn
2021 - 2025

17.3

Xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử cho các
nông sản của tỉnh Sóc Trăng

Năm 2022

Đơn vị phối hợp

Nguồn kinh
phí

Kinh phí

-

-

Ghi chú

Kinh phí hoạt
động thường
xuyên

65.000

Xổ số kiến
thiết

Sở Thông tin và
Truyền thông; Sở
Công Thương

5.500

Vốn sự
nghiệp
NN:4.075
Vốn đầu tư:
1.425

Sở Nông nghiệp
và phát triển
nông thôn

Sở Thông tin và
Truyền thông, Sở
Công Thương

1.500

Sở Nông nghiệp
và Phát triển
nông thôn

Sở Thông tin và
Truyền thông, Sở
Công Thương

2.500

Sở Nông nghiệp
và Phát triển
nông thôn

Sở Thông tin và
Truyền thông, Sở
Công Thương

1.500

6

STT

Tên nhiệm vụ

Thời gian
thực hiện

18

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng
lực quản lý nhà nước về CNTT cho cán bộ lãnh đạo,
quản lý các cấp; phổ cập kiến thức CNTT theo chuẩn kỹ
năng sử dụng CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

19

Dự kiến kinh phí (*)
Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Giai đoạn
2021 - 2025

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và
Truyền thông , các
Sở, Ban, ngành, địa
phương

2.000

Vốn sự
nghiệp khác

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên
trách công nghệ thông tin.

Giai đoạn
2021 - 2025

Sở Thông tin và
Truyền thông

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

1.073

Vốn sự
nghiệp khác

20

Nâng cao nhận thức, năng lực và hỗ trợ người dân,
doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả các dịch vụ công,
Chính quyền số và đô thị thông minh.

Giai đoạn
2021 - 2025

Sở Thông tin và
Truyền thông

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

479

Vốn sự
nghiệp khác

21

Thực hiện đào tạo, đào tạo lại và chuyển đổi nghề cho
người lao động; xây dựng các chương trình hợp tác đào
tạo giữa các cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp. (15 tỷ
đồng/năm)

Thực hiện
hàng năm

Sở Lao động,
Thương binh và
Xã hội

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

75.000

Vốn sự
nghiệp khác

22

Dự án Đầu tư thay thế hệ thống đèn chiếu sáng
công cộng hiện hữu bằng hệ thống đèn Led kết hợp
trung tâm điều khiển và vận hành duy tu bảo dưỡng
trên địa bàn thành phố Sóc Trăng

Từ năm
2021 và các
năm tiếp
theo

UBND thành
phố Sóc Trăng

Các Sở, ngành liên
quan

67.526

Vốn chủ sở
và vốn huy
động của nhà
đầu tư

23

Xây dựng và đưa vào triển khai ứng dụng phần mềm
App Bảo tàng thông minh (hệ thống cơ sở dữ liệu các tư
liệu, hiện vật của các di tích lịch sử văn hóa, văn hóa,
làng nghề truyền thống, văn hóa phi vật thể,... của tỉnh).

Giai đoạn
2022 - 2025

Sở Văn hóa,
Thể thao và Du
lịch

Các Sở, Ban, ngành
liên quan

9.000

Kinh phí sự
nghiệp Sở
VH,TT&DL

Kinh phí

Nguồn kinh
phí

Ghi chú

Quyết định số
3452/QĐUBND ngày
09/12/2020
của UBND
tỉnh

7

Tên nhiệm vụ

STT

24

Xây dựng và đưa vào triển khai ứng dụng phần mềm
App Du lịch thông minh (hệ thống dữ liệu về các khu,
điểm du lịch, di tích, danh thắng, khách sạn, nhà hàng,...
phục vụ hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh).

Thời gian
thực hiện

Giai đoạn
2021 - 2022

Dự kiến kinh phí (*)
Đơn vị chủ trì

Sở Văn hóa,
Thể thao và Du
lịch

Đơn vị phối hợp

Sở Thông tin và
Truyền thông

Nguồn kinh
phí

Kinh phí

5.000

Kinh phí sự
nghiệp Sở
VH,TT&DL

Ghi chú
Thay thế
nhiệm vụ số
13 kèm theo
Kế hoạch số
110/KHUBND ngày

06/8/2019
25

Đánh giá trình độ công nghệ một số ngành sản xuất chủ
yếu, tốc độ đổi mới công nghệ và xây dựng các giải pháp
thúc đẩy đổi mới, phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh
theo xu thế cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư .

Giai đoạn
2021 - 2022

Sở Khoa học và
Công nghệ

Các Sở, ngành, đơn
vị liên quan

26

Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số các cơ
quan trong hệ thống các cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh
giai đoạn 2021 -2025.

Giai đoạn
2021 - 2025

Sở Thông tin và
Truyền thông

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

-

Đề án tăng cường năng lực của đội ngũ công chức, viên
chức đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư.

Giai đoạn
2021 - 2025

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban,
ngành, địa phương

1.500

27

Tổng cộng
(*) Kinh phí dự kiến, sẽ được xác định, thẩm định cụ thể để phê duyệt và triển khai.

1.500

Nguồn sự
nghiệp
KH&CN

-

Kinh phí hoạt
động thường
xuyên

600.603,520

Nguồn sự
nghiệp khác

8

Phụ lục 2
ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU KÈM THEO
KẾ HOẠCH SỐ 110/KH-UBND NGÀY 06/8/2019 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày09 09
/ /2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Tên nhiệm vụ

TT

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
dự kiến (*)

ĐVT: triệu đồng
Nguồn kinh
Ghi chú
phí

CÁC SỞ, NGÀNH

I

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

Các Sở, ban,
ngành liên quan,
UBND các
huyện, thị xã,
thành phố.

2020 –
2021

-

Ngân sách nhà
nước, Sở Kế
hoạch và Đầu
tư lồng ghép
hoạt động

Hàng năm

-

-

Hoạt động
thường
xuyên

-

-

Hoạt động
thường
xuyên

6.000

Sự nghiệp
KH&CN trung
ương và địa
phương, doanh
nghiệp

1

Xây dựng Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030 tầm
nhìn đến 2050 có lồng ghép các giải pháp công nghệ theo
xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

2

Rà soát các quy hoạch, kế hoạch liên quan trong các lĩnh
vực trên địa bàn tỉnh, tham mưu bổ sung các giải pháp triển
khai thực hiện kế hoạch có tích hợp các nền tảng công nghệ
của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặc biệt là công
nghệ số.

Các sở,
ngành,
UBND
cấp
huyện

Sở Kế hoạch và
Đầu tư

3

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
khởi nghiệp sáng tạo.

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

Sở KH&CN, Sở
Công Thương.

4

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN hỗ trợ các doanh
nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển giao các công nghệ chủ
Sở
chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào quá KH&CN
trình sản xuất.

Sở Công Thương,
Sở Nông nghiệp
và Phát triển
nông thôn, các
doanh nghiệp

Hàng năm

2019 –
2025

9
TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
dự kiến (*)

Nguồn kinh
phí

11.000

Sự nghiệp
KH&CN trung
ương và địa
phương, doanh
nghiệp

5

Sở Công Thương,
Công ty TNHH
Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong
Sở
Chế biến Thực
bảo quản, chế biến hành tím (Allium ascalonium) tại tỉnh
KH&CN phẩm Bánh Pía Sóc Trăng.
Lạp Xưởng Tân
Huê Viên

2019 –
2022

6

Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm trứng bào
Sở
xác Artemia Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
KH&CN

Sở Công Thương,
UBND thị xã
Vĩnh Châu,
doanh nghiệp

2019 –
2021

2.097

Sự nghiệp
KH&CN trung
ương và địa
phương

7

Xây dựng hệ thống tưới cây tự động và chiếu sáng công
cộng dựa trên nền tảng Internet Vạn vật (IoT) kết hợp sử
Sở
dụng năng lượng mặt trời phục vụ phát triển mô hình xã
KH&CN
nông thôn mới thông minh tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc
Trăng.

UBND huyện Cù
Lao Dung

2019 –
2021

1.328, 640

Sự nghiệp
KH&CN

8

Sở Nông
nghiệp
và Phát
triển
nông
thôn

Các tổ chức, cá
nhân tham gia
nuôi trồng đánh
bắt thủy sản

4.000

Vốn sự nghiệp
NN:1.175
Vốn đầu tư:
2.825

Sở Công
Thương

Sở Thông tin và
Truyền thông,
các Sở, ban,
ngành liên quan
và doanh nghiệp

9

Triển khai dự án ứng dụng nền tảng IoT để kiểm soát các
vùng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.

Xây dựng hệ thống tích hợp thông tin dựa trên nền tảng I oT
để quản lý và xúc tiến thương mại các sản phẩm chủ lực,
đặc sản của tỉnh, sản phẩm OCOP”.

2021 –
2025

2021 –
2025

2.000

Vốn sự nghiệp
do Sở Công
Thương quản
lý

Ghi chú

Theo đề
nghị của
Sở Thông
tin và
Truyền
thông

10
Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
dự kiến (*)

Nguồn kinh
phí

Ghi chú

Đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ điện toán đám
mây, bigdata (cơ sở dữ liệu lớn) vào các dự án công nghệ
10
thông tin của tỉnh để quản lý cơ sở dữ liệu trong khối cơ
quan hành chính.

Sở
Thông
tin và
Truyền
thông

Các Sở, ngành,
địa phương liên
quan

2021 –
2025

-

-

Hoạt động
thường
xuyên

Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ nhận dạng và phân
tích dữ liệu vào các trạm thu phí để đảm bảo các giải pháp
11
thu phí hợp lý, an toàn và thông suốt cho các trạm thu phí
trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao
thông
vận tải

Chủ đầu tư BOT
giao thông trên
địa bàn

2019 –
2020

-

Vốn doanh
nghiệp

Tổ chức các khóa huấn luyện cho giáo viên về giáo dục
STEM (Science - Khoa học, Technology - Công nghệ,
12 Engineering - Kỹ thuật và Mathematics - Toán); hỗ trợ các
đơn vị thí điểm mô hình câu lạc bộ STEM; tổ chức ngày
Hội STEM trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo
dục và
Đào tạo

Các đơn vị có
liên quan

2021 –
2025

1.500

Vốn sự nghiệp
Giáo dục và
Đào tạo

TT

13

Tên nhiệm vụ

Xây dựng các hệ thống tích hợp công nghệ IoT vào dịch vụ
và quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh.

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại một số trụ sở cơ
14
quan nhà nước cấp tỉnh.
II

300 triệu
đồng/năm

Không thực hiện (Thay thế bằng nhiệm vụ số 24 Phụ lục 1)
Sở Công
Thương

Các sở, ngành
liên quan

UBND
các
huyện,
thị xã,
thành
phố

Sở Xây dựng, các
Sở, ngành, đơn vị
liên quan

2021 –
2025

5.000

2020 2021

Vốn phân
bổ theo kế
hoạch

Vốn sự nghiệp
do Sở Công
Thương quản
lý

Điều chỉnh
tăng 4.000

Ngân sách nhà
nước

Lồng ghép
theo các
chương
trình, kế
hoạch

UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC
TỈNH

Rà soát điều chỉnh các quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị,
15 địa bàn (thành phố, thị xã, thị trấn, phường, xã) có tính đến
các giải pháp thông minh.

11
Tên nhiệm vụ

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối hợp

Tích hợp các giải pháp truyền thông, IoT vào quá trình phát
triển đô thị theo hướng thông minh.

UBND
thị xã
Vĩnh
Châu,
Ngã
Năm,
thành
phố Sóc
Trăng

Sở Thông tin và
Truyền thông,
các Sở, ngành,
đơn vị liên quan

Xây dựng hệ thống camera an ninh kết hợp ứng dụng công
17 nghệ nhận dạng, IoT trong phòng chống tội phạm (một số
xã nông thôn mới, xã an toàn khu….)

UBND
cấp
huyện

Sở Thông tin và
Truyền thông,
các Sở, ngành,
đơn vị liên quan

TT

16

Tổng cộng
(*) Kinh phí dự kiến, sẽ được xác định, thẩm định cụ thể để phê duyệt và triển khai.

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
dự kiến (*)

2021-2025

Vốn phân
bổ theo kế
hoạch

Hàng năm

Vốn phân
bổ theo kế
hoạch
32.925,640

Nguồn kinh
phí

Ghi chú

Ngân sách nhà
nước

Lồng ghép
theo các
chương
trình, kế
hoạch

Ngân sách nhà
nước

Lồng ghép
theo các
chương
trình, kế
hoạch

