
 

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 điều chỉnh kế hoạch tổng thể 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;  

phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2022 của dự án; điều chỉnh thời gian thực 

hiện các hợp đồng liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 05 huyện: Mỹ Lộc, 

Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng 
 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

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

07/9/2016 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 449/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 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”; số 1036/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 

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

dự án; số 784/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2020 

của dự án; số 2643/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể 
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và kế hoạch thực hiện năm 2020 của dự án; số 691/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 phê duyệt 

kế hoạch thực hiện năm 2021 của dự án; 

Theo đề nghị tại các Tờ trình: của Sở Tài nguyên và Môi trường số 656/TTr-

STNMT ngày 09/3/2022; của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 109/TTr-SKH&ĐT ngày 

16/3/2022 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể 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; phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2022 của dự án; điều chỉnh thời gian thực 

hiện các hợp đồng liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 05 huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, 

Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng và hồ sơ kèm theo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch tổng thể 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; 

phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2022 của dự án; điều chỉnh thời gian thực hiện 

các hợp đồng liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 05 huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, 

Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng với các nội dung chính sau: 

 1. Điều chỉnh kế hoạch tổng thể 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 

Đơn vị tính: 1.000 USD 

Năm 

thực 

hiện  

Kế hoạch tổng thể thực hiện dự 

án theo Quyết định số 2643/QĐ-

UBND ngày 30/10/2020 

Điều chỉnh Kế hoạch tổng thể 

thực hiện dự án căn cứ theo 

Quyết định số 449/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2022 

Tăng (+), Giảm (-) 

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

TỔNG  4.786,120 3.984,090 802,030 4.863,559 3.984,086 879,473        77,439 -0,004 77,443 

2019 45,480 0   45,480 40,516   40,516        -4,964 0,000 -4,964 

2020 2.300,920 1.970,690 330,230 841,394 696,041 145,353 -1.459,526 -1.274,649 -184,877 

2021 2.381,010 2.013,400 367,610 152,957 107,292 45,665 -2.228,053 -1.906,108 -321,945 

2022 58,710   58,710 2.852,054 2.389,826 462,228 2.793,344 2.389,826 403,518 

2023       976,638 790,927 185,711 976,638 790,927 185,711 
 

( Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm) 

2. Phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2022 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 phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2022, cụ thể như sau:  

Đơn vị tính: 1.000 USD 

TT Hoạt động Tổng IDA CP 

I 
Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng 

cung cấp dịch vụ đất đai 
137,606 123,845 13,761 
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II 

Hợp phần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai và vận hành trên hệ thống thông tin 

đất đai đa mục tiêu 

2.617,861 2.265,981 351,880 

III Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án  96,587  96,587 

 Tổng 2.852,054 2.389,826 462,228 
 

(Chi tiết theo phụ lục II đính kèm) 

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện các hợp đồng liên quan xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai 05 huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng 

Điều chỉnh thời gian thực hiện thỏa thuận Force Account (ký với Văn phòng 

Đăng ký đất đai), hợp đồng thực hiện gói thầu giám sát và hợp đồng thực hiện các 

gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 05 huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân 

Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng đến 30/6/2023. 

( Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm). 

 Điều 2. Giao các đơn vị có liên quan: 

- 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. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi việc 

thực hiện kế hoạch theo quy định. 

Điều 3. 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 3;                                                                            

- Lưu: VP1, VP3. 

 

                     KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

                        
 
 
 
 

                Trần Anh Dũng 
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