
 

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 Thiết kế kỹ thuật – Dự toán  

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực 
 

 
 

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 Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 

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 “Tăng cường quản 

lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn ngân hàng Thế giới; số 2531/QĐ-TTg 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; số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20/5/2020 về việc 

phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ 

liệu đất đai” (Dự án VILG); 

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 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”; số 572/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 

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, 
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Nghĩa Hưng; số 694/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 V/v phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự 

toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực; số 1586/QĐ-UBND ngày 

31/7/2019 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh 

Nam Định; 

Xét nội dung tại công văn số 1073/UBND-TNMT ngày 05/11/2021 của UBND 

huyện Nam Trực V/v đăng ký nội dung công việc tham gia dự án Tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG);  

Xét nội dung tại báo cáo số 808/BC-STNMT ngày 24/3/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về kết quả thẩm định điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật – dự toán Xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai huyện Nam Trực, huyện Trực Ninh và huyện Vụ Bản thuộc 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 đề nghị tại tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường số 816/TTr-STNMT 

ngày 24/3/2022 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực thuộc 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 Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai huyện Nam Trực thuộc 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 449/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh Nam 

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” trong đó có điều 

chỉnh thời gian thực hiện của dự án đến 30/6/2023.  

 Theo đề nghị của UBND huyện Nam Trực tại công văn số 1073/UBND-

TNMT ngày 05/11/2021 V/v đăng ký nội dung công việc tham gia dự án Tăng 

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) trong đó UBND huyện Nam 

Trực đề nghị chỉ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với đất trong khu dân cư. 

2. Nội dung điều chỉnh 

2.1. Nhiệm vụ 

Nội dung 

Theo QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 

02/4/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định 

Điều chỉnh 

Nhiệm vụ  Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính  
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

đối với khu vực dân cư 
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 2.2. Tổng dự toán 
 

Nội dung 

Theo QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 

02/4/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định 

Điều chỉnh 

Tổng dự toán  

16.297.653.000 đồng. 

Bằng chữ: Mười sáu tỷ, hai trăm chín 

mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi 

ba nghìn đồng chẵn. 

6.497.112.000 đồng  

Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm chín 

mươi bảy triệu, một trăm mười 

hai nghìn đồng chẵn. 

 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

2.3. Nguồn vốn 

Nội dung 

Theo QĐ số 694/QĐ-UBND 

ngày 02/4/2021 của UBND 

tỉnh Nam Định 

Điều chỉnh 

Ghi chú  

Vốn vay 

Ngân hàng 

thế giới:  

13.858.321.000 đồng  

 

5.448.642.000 

đồng  

Bao gồm: 90% chi phí 

trong đơn giá sau thuế). 

Vốn đối ứng 

từ ngân sách 

tỉnh:  

2.439.332.000 đồng  
1.048.470.000 

đồng  

Bao gồm 10% chi phí 

trong đơn giá sau thuế 

và toàn bộ phần chi phí 

khác sau thuế (chi phí 

khảo sát, lập thiết kế kỹ 

thuật dự toán; chi phí 

giám sát, kiểm tra, 

nghiệm thu; chi phí tổ 

chức đấu thầu; chi phí 

thẩm tra phê duyệt 

quyết toán). 
 

2.4. Thời gian thực hiện  
 

Nội dung 

Theo QĐ số 694/QĐ-UBND 

ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định 

Điều chỉnh 

Thời gian thực 

hiện   

Năm 2021-2022. 

 

Năm 2022 đến ngày 30/6/2023. 

 

 

Điều 2. Các nội dung còn lại giữ nguyên theo quyết định số 694/QĐ-UBND 

ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Nam Định V/v phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự 

toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực để thực hiện. 
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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, Chủ tịch 

UBND huyện Nam Trực 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 

 

 



 

Phụ lục 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của UBND tỉnh Nam Định) 

 

               Đơn vị tính : VNĐ 

Số 

TT 
Hạng mục 

Tổng cộng  

trước thuế 

Thuế VAT 

 10% 

Thành tiền 

sau thuế 

Phân theo đơn vị thực hiện 

VPĐKĐĐ 
Tổ chức  

đấu thầu  

I CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ 5.582.956.565 471.090.109 6.054.046.674 872.055.478 5.181.991.196 

1 Dữ liệu không gian đất đai nền 315.041.810 28.635.131 343.676.942 28.690.499 314.986.443 

2 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 4.890.223.196 410.007.246 5.300.230.442 790.150.737 4.510.079.705 

3 
Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, 

kiểm kê đất đai 
283.692.583 23.335.943 307.028.526 50.333.153 256.695.373 

4 
Xây dựng cơ sở dữ liệu quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
60.357.688 5.894.328 66.252.016 1.414.403 64.837.613 

5 Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất 33.641.288 3.217.460 36.858.748 1.466.685 35.392.064 

II CHI PHÍ KHÁC 352.220.329 35.222.033 387.442.362 0 387.442.362 

1 
Chi phí khảo sát, lập thiết kế kỹ 

thuật - dự toán 
112.153.197 11.215.320 123.368.516   123.368.516 

2 
Chi phí giám sát, kiểm tra, 

nghiệm thu 
223.318.263 22.331.826 245.650.089   245.650.089 

3 
Chi phí tổ chức đấu thầu (gói 

thầu: xây dựng CSDL) 
16.748.870 1.674.887 18.423.757   18.423.757 

3.1 Lập Hồ sơ mời thầu 5.582.957 558.296 6.141.252   6.141.252 

3.2 Thẩm định Hồ sơ mời thầu 2.791.478 279.148 3.070.626   3.070.626 

3.3 Đánh giá Hồ sơ dự thầu 5.582.957 558.296 6.141.252   6.141.252 

3.4 
Thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu 
2.791.478 279.148 3.070.626   3.070.626 

III TỔNG  (I+II) 5.935.176.894 506.312.142 6.441.489.035 872.055.478 5.569.433.558 

IV 
CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ 

DUYỆT QUYẾT TOÁN 
55.622.944 0 55.622.944   55.622.944 

III CHI PHÍ DỰ PHÒNG           

  TỔNG DỰ TOÁN (III+IV) 5.990.799.838 506.312.142 6.497.111.980 872.055.478 5.625.056.502 

  LÀM TRÒN 5.990.800.000 506.312.000 6.497.112.000 872.055.000 5.625.057.000 
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