
 

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 4 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 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 
 

 
 

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 Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải, thông tin về đấu thầu, lộ trình áp 

dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị đảm bảo dự thầu, bảo 

đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;  

Căn cứ Văn bản số 29/UBND-VP5 ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Nam Định 

về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư;  

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-

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; 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 về việc 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-
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UBND ngày 22/3/2022 về việc 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; số 2599/QĐ-UBND ngày 

03/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

số 692/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Vụ Bản; số 693/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 về việc 

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

Ninh; số 694/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự toán 

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực; số 629/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 

về việc phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai huyện Trực Ninh; số 630/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh 

Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Vụ Bản; số 631/QĐ-

UBND ngày 29/3/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực;  

Xét nội dung tại quyết định số 175/QĐ-STNMT ngày 05/4/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt chi tiết chi phí giám sát, kiểm 

tra, nghiệm thu thuộc thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 03 

huyện Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản; 

Theo đề nghị tại tờ trình số 1105/TTr-STNMT ngày 19/4/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Báo cáo thẩm định số 807/BC-SKH&ĐT ngày 28/4/2022 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 

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 và hồ sơ kèm theo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 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. 

(Cụ thể như phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Giao các Sở liên quan: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ dự án đối với địa bàn được xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo đúng quy định hiện hành. 

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

động đấu thầu theo quy định. 
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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 & Đầu 

tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & 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 

 

 
 



 

Phụ lục 

KẾ HOẠC LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1 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  

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /4/2022 của UBND tỉnh Nam Định)  

Đơn vị tính: VNĐ 

STT Ký hiệu gói thầu Tên gói thầu 
Giá trị gói thầu 

 
Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện hợp 

đồng 

1 VILG-NDI-TS-03 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai huyện Nam Trực, 

huyện Trực Ninh và 

huyện Vụ Bản 

17.707.100.000 

Vốn vay Ngân 

hàng Thế giới và 

vốn đối ứng 

ngân sách tỉnh 

     

1.1 
VILG-NDI-TS-

03.1 

Lô thầu số 1: Xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai 

huyện Nam Trực và 

huyện Trực Ninh 

9.956.900.000 

Vốn vay Ngân 

hàng Thế giới và 

vốn đối ứng 

ngân sách tỉnh 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

không qua 

mạng  

(RFB) 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý II/ 

2022 

Theo 

đơn giá 

cố định 

12 tháng kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 

1.2 
VILG-NDI-TS-

03.2 

Lô thầu số 2: Xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai 

huyện Vụ Bản  

7.750.200.000 

Vốn vay Ngân 

hàng Thế giới và 

vốn đối ứng 

ngân sách tỉnh 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

không qua 

mạng  

(RFB) 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý II/ 

2022 

Theo 

đơn giá 

cố định 

12 tháng kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 

2 VILG-NDI-FA-03 

Phối hợp Xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai huyện 

Nam Trực, huyện Trực 

3.883.000.000 

Vốn vay Ngân 

hàng Thế giới và 

vốn đối ứng 

Đặt hàng   
Quý II/ 

2022 

Theo 

đơn giá 

cố định 

14 tháng kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 
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STT Ký hiệu gói thầu Tên gói thầu 
Giá trị gói thầu 

 
Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện hợp 

đồng 

Ninh và huyện Vụ Bản  ngân sách tỉnh 

3 VILG-NDI-CS-05 

Tư vấn lập hồ sơ mời 

thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu các gói thầu xây 

dựng CSDL đất đai 3 

huyện Nam Trực, Trực 

Ninh, Vụ Bản 

43.400.000 
Vốn đối ứng 

ngân sách tỉnh 

Chỉ định 

thầu  
 

Quý II/ 

2022 
Trọn gói 

04 tháng kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 

4 VILG-NDI-CS-06 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 

mời thầu, kết quả lựa 

chọn nhà thầu các gói 

thầu xây dựng CSDL đất 

đai 3 huyện Nam Trực, 

Trực Ninh, Vụ Bản 

21.300.000 
Vốn đối ứng 

ngân sách tỉnh 

Chỉ định 

thầu  
 

Quý II/ 

2022 
Trọn gói 

04 tháng kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 

5 VILG-NDI-CS-07 

Giám sát, kiểm tra, 

nghiệm thu xây dựng 

CSDL đất đai 3 huyện 

Nam Trực, Trực Ninh, 

Vụ Bản 

769.254.000 
Vốn đối ứng 

ngân sách tỉnh 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

qua mạng   

Một giai 

đoạn, hai 

túi hồ sơ  

Quý II/ 

2022 
Trọn gói 

12 tháng kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 

6 VILG-NDI-CS-08 
Dịch vụ tư vấn cá nhân 

(Thuê kế toán) 
462.520.000 

Vốn đối ứng 

ngân sách tỉnh 

Chỉ định 

thầu  
 

Quý II/ 

2022 
Trọn gói 

14 tháng kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 
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STT Ký hiệu gói thầu Tên gói thầu 
Giá trị gói thầu 

 
Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện hợp 

đồng 

  Tổng 22.886.574.000       
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