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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể Dự án “Tăng cường quản 

lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, Kế hoạch năm 2020 và Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu năm 2020 phần nhiệm vụ do Trung ương thực hiện  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 

26 tháng 11 năm 2013; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 

năm 2019 của Quốc hội khóa 14; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của 

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 

vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 132/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và 

sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà 

tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn 

Ngân hàng Thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 3434/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội 

dung trong Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch năm 2019 thuộc Dự án “Tăng cường 

quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” phần nhiệm vụ do Trung ương thực 

hiện; 
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Xét đề nghị của Tổng cục Quản lý đất đai tại các Tờ trình số 13/TTr-

TCQLĐĐ ngày 27 tháng 4 năm 2020; 14/TTr-TCQLĐĐ ngày 27 tháng 4 năm 

2020 và Công văn số 1014/TCQLĐĐ-BQLDAVILG ngày 13 tháng 5 năm 2020 

về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án “Tăng cường 

quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, Kế hoạch năm 2020 và Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu năm 2020 phần nhiệm vụ do Trung ương thực hiện; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án “Tăng 

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG), Kế hoạch năm 

2020 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020 phần nhiệm vụ do Trung ương 

thực hiện, chi tiết theo phụ lục 01, phụ lục 02 và phụ lục 03 đính kèm. 

Điều 2. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị 

có liên quan tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện 

hành và các điều ước quốc tế đã ký kết. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Hợp tác 

quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;  
- UBND 33 tỉnh tham gia thực hiện Dự án; 

- Lưu: VT, KHTC, LHa. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Minh Ngân 
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