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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

 
                Nam Định, ngày         tháng 10 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

V/v phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch thực hiện  

năm 2020 của dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai  

thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới” 
 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử 

dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay vốn ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt danh mục dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn Ngân 

hàng Thế giới;  

Căn cứ các Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 1236/QĐ-BTNMT ngày 

30/5/2016 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; số 1189/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2020 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; 

Căn cứ Hiệp định Tài trợ khoản Tín dụng số 5887-VN ký ngày 23/12/2016 giữa đại 

diện của Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cho dự án Tăng cường 

quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn Ngân hàng Thế giới; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Nam Định: số 1864/QĐ-UBND ngày 

07/9/2016 về việc phê duyệt dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực 

hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới; số 1036/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 về 

việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể và phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2019 của 

dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay 

vốn Ngân hàng Thế giới”; số 784/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 về việc phê duyệt kế hoạch thực 

hiện năm 2020 của dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại 

tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới; số 2851/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc phê 

duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Mỹ Lộc; số 2852/QĐ-

UBND ngày 19/12/2019 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai huyện Xuân Trường; số 2853/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc phê duyệt thiết kế kỹ 

thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Hải Hậu; số 2854/QĐ-UBND ngày 

19/12/2019 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện 
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Nghĩa Hưng; số 2855/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự 

toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Giao Thủy;  

Theo đề nghị tại các Tờ trình: số 3216/TTr-STNMT ngày 22/10/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường; số 336/TTr-SKH&ĐT ngày 26/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị 

phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch thực hiện năm 2020 của dự án “Tăng 

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng 

Thế giới” và hồ sơ kèm theo. 

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 thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân 

hàng Thế giới” đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 

1036/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 như sau: 

Đơn vị: 1.000 USD 

Năm 

thực 

hiện 

Kế hoạch tổng thể thực hiện 

dự án theo Quyết định số 

1036/QĐ-UBND ngày 

17/5/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định 

Điều chỉnh Kế hoạch tổng thể 

thực hiện dự án tại tỉnh Nam 

Định căn cứ theo Quyết định 

số 1189/QĐ-BTNMT ngày 

28/5/2020 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

Tăng (+), Giảm (-) 

TỔNG IDA Đối ứng TỔNG IDA Đối ứng TỔNG IDA Đối ứng 

TỔNG 4.786,12 3.984,09 802,03 4.786,12 3.984,09 802,03 0,00 0,00 0,00 

2019 817,87 629,04 188,83 45,48 0 45,48 -772,39 -629,04 -143,35 

2020 2.421,95 2.084,64 337,31 2.300,92 1.970,69 330,23 -121,03 -113,95 -7,08 

2021 1.493,64 1.270,41 223,22 2.381,01 2.013,40 367,61 +887,37 +742,99 +144,38 

2022 52,66 
 

52,66 58,71 
 

58,71 +6,05 
 

+6,05 

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm) 

- Lý do điều chỉnh: 

+ Năm 2019, chủ đầu tư đã thực hiện khảo sát, thiết kế lập dự toán đối với 5 

huyện bao gồm Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng. Sau khi 

khảo sát, chi phí hạng mục 2.2-Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thuộc hợp phần II 

của 5 huyện này tăng 703,4 USD, vượt dự toán khi phê duyệt dự án năm 2016 và 

dự toán tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh, dẫn 

đến kinh phí thực hiện hạng mục trên của 4 huyện còn lại và thành phố Nam Định 

chỉ còn 733,10 USD, không đủ đáp ứng nhu cầu thực hiện của 4 huyện còn lại và 

thành phố Nam Định.  

Vì vậy, trong 4 huyện còn lại và thành phố Nam Định, trước mắt ưu tiên bố trí 

kinh phí thực hiện cho thành phố Nam Định và huyện Trực Ninh, đối với 3 huyện 

(Nam Trực, Ý Yên, Vụ Bản) sẽ tiếp tục bố trí khi được Bộ Tài nguyên và Môi 



3 
 

trường cho phép điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư hoặc rà soát điều chuyển kinh 

phí đầu tư từ các hạng mục chưa thực sự cần thiết để ưu tiên đầu tư hạng mục xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

+ Theo quy định tại Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính 

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

đãi của nhà tài trợ nước ngoài thì vốn vay ODA, vay ưu đãi chỉ sử dụng chi cho 

đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Vì vậy, điều chỉnh các 

hạng mục đã thực hiện chưa giải ngân thuộc hợp phần III - Chi quản lý dự án sang 

sử dụng nguồn đối ứng ngân sách tỉnh cho phù hợp với quy định. 

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện năm 2020 của dự án “Tăng 

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn 

Ngân hàng Thế giới” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 784/QĐ-

UBND ngày 06/4/2020 với nội dung như sau: 

Đơn vị: 1.000 USD 

Hoạt động 

Kế hoạch năm 2020 được 

phê duyệt tại Quyết định số 

784/QĐ-UBND ngày 

06/4/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định 

 

Nay điều chỉnh 
Tăng (+), Giảm (-) 

TỔNG IDA 
Đối 

ứng 
TỔNG IDA 

Đối 

ứng 
TỔNG IDA 

Đối 

ứng 

 2.421,95 2.084,64 337,31 2.300,92 1.970,69 330,23 -121,03 -113,95 -7,08 

Hợp phần 1: Tăng 

cường chất lượng cung 

cấp dịch vụ đất đai 

137,61 137,61 0 137,61 137,61 0 0 0 0 

Hợp phần 2: Xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai và 

triển khai hệ thống thông 

tin đất đai quốc gia đa 

mục tiêu (MPLIS) 

2.165,07 1.900,42 264,65 2.098,33 1.833,08 265,25 -66,74 -67,34 +0,60 

Hợp phần 3: Quản lý dự 

án 
119,27 46,61 72,66 64,98 0 64,98 -54,29 -46,61 -7,68 

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm) 

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh kế hoạch thực hiện năm 2020 theo Kế hoạch tổng 

thể thực hiện dự án 

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ dự án đối với địa bàn được 

đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai) chịu trách nhiệm tổ chức Kế hoạch tổng thể 

và Kế hoạch thực hiện năm 2020 của dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở 

dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới” đảm bảo 

đúng quy định hiện hành. 
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Điều 4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo 

dõi việc tổ chức Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch thực hiện năm 2020 của dự án 

“Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định 

vay vốn Ngân hàng Thế giới” theo quy định. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ  trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch & đầu 

tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:  
- Như điều 5;                                                                            

- Lưu: VP1, VP3. 

 

                   KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 

                        
 
 
 

         Nguyễn Phùng Hoan 
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