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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 3 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

V/v phê duyệt điều chỉnh 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 Luật Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 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; 

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

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; số 2139/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 về việc điều chỉnh chủ 

trương đầu tư Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, do Ngân 

hàng Thế giới tài trợ; 

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; số 2531/QĐ-

BTNMT ngày 22/12/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh 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 1972/QĐ-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính về việc 

công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể 

cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nam Định 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; 

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; 

Theo đề nghị tại các Tờ trình: số 447/TTr-STNMT ngày 16/02/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; số 68/TTr-SKH&ĐT ngày 02/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh 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. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh 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” với các nội 

dung chính sau: 

1. Lý do điều chỉnh 

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ 

sở dữ liệu đất đai” do Ngân hàng Thế giới tài trợ và Quyết định số 2531/QĐ-

BTNMT ngày 22/12/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc phê duyệt 

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

Ngân hàng Thế giới. 

2. Nội dung điều chỉnh 

2.1. Điều chỉnh mục tiêu dự án 

a. Mục tiêu tổng quát: Nâng cao hiệu quả và minh bạch của các dịch vụ quản 

lý đất đai tại tỉnh thông qua việc xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin đất đai 

quốc gia đa mục tiêu (MPLIS). 

b. Mục tiêu cụ thể 

- Hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh dựa trên hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật tập trung, thống nhất để phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp 

dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan; 

- Hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua việc hiện đại 

hóa các Văn phòng Đăng ký đất đai từ việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ 

tới việc trang bị thiết bị đầu - cuối của các Văn phòng Đăng ký đất đai và qua cổng 

dịch vụ công quốc gia. 

2.2. Điều chỉnh nội dung dự án 

- Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh và trên địa bàn 

08 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: Nam Trực, Trực Ninh, Mỹ Lộc, Hải Hậu, 

Xuân Trường, Giao Thủy, Vụ Bản và Nghĩa Hưng. Đối với 08 huyện này, cơ sở dữ 

liệu đất đai sẽ được xây dựng mới trực tiếp trên hệ thống MPLIS từ nguồn vốn của 

dự án. 

- Dự án gồm 3 hợp phần: 

+ Hợp phần I: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai. 

+ Hợp phần II: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành trên hệ thống 

thông tin đất đai đa mục tiêu (MPLIS). 

+ Hợp phần III: Quản lý dự án.  
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2.3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư dự án 

TT Nội dung 

Theo QĐ số 1864/QĐ-

UBND ngày 07/9/2016 của 

UBND tỉnh Nam Định 

Điều chỉnh 

I 
Tổng mức đầu tư 

dự án  

4.786.120 USD  

tương đương với 104.945,2 

triệu đồng 

4.863.559 USD  

tương đương với 112.474,665 

triệu đồng.  

II 
Nguồn vốn đầu tư 

dự án 
  

1 
Vốn vay ngân 

hàng Thế giới  

3.984.090 USD 

tương đương 87.359,1 triệu 

đồng 

3.984.086 USD 

 tương đương 92.135,973 triệu 

đồng 

2 
Vốn đối ứng của 

tỉnh Nam Định  

802.030 USD  

tương đương 17.586,1 triệu 

đồng 

879.473 USD 

tương đương 20.338,692 triệu 

đồng. 

 Tỷ giá áp dụng 1USD = 21.927 VNĐ 1USD = 23.126 VNĐ 

2.4. Cơ chế tài chính 

- Thời hạn vay là 25 năm, trong đó 5 năm ân hạn, đồng tiền cho vay lại bằng 

USD, lãi suất 1,25% năm, phí dịch vụ 0,75%/năm trong thời gian vay vốn, theo cơ 

chế trả nợ được WB áp dụng, lịch trả nợ gốc sẽ được xem xét, lựa chọn theo quy 

định. Tỷ lệ cho vay lại áp dụng đối với tỉnh Nam Định là 20%. 

- Vốn đối ứng của tỉnh Nam Định bố trí theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTG ngày 14/9/2020 

của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

2.5. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án  

- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017 đến ngày 30/6/2023 

2.6. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ dự án thành lập Ban quản lý dự 

án để quản lý, thực hiện Dự án. 

 Điều 2. Các nội dung còn lại giữ nguyên theo Quyết định 1864/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt dự án Tăng cường quản lý 
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đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng thế 

giới. 

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 thực hiện theo kế 

hoạch được duyệt đảm bảo đúng quy định hiện hành. 

Điều 4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo 

dõi việc thực hiện kế hoạch 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 và 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 

                        
 
 
 
 

                Trần Anh Dũng 
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