
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:             /QĐ-STNMT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Nam Định, ngày        tháng       năm 2022    

QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc phê duyệt đề cương và dự toán  Nhiệm vụ Xây dựng phần mềm 

 lưu trữ điện tử chuyên ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

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 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 

ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu 

thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

 Căn cứ Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định 

mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa 

phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Kế hoạch 3932/KH-STNMT ngày 24/12/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Nam Định về việc ban hành kế hoạch thực hiện chuyển đổi số 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Tài nguyên và Môi trường;  

Theo đề nghị của Trung tâm Thông tin Dữ liệu và Phát triển quỹ đất tại Tờ 

trình số 175/TTr-TTDL&PTQĐ ngày 07/9/2022; Văn phòng tại Tờ trình số 

47/TTr-VP ngày 08/9/2022; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán Nhiệm vụ Xây dựng phần mềm lưu 

trữ điện tử chuyên ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định với nội dung 

như sau:  



  

 

1.Tên nhiệm vụ: Xây dựng phần mềm lưu trữ điện tử chuyên ngành tài 

nguyên và môi trường tỉnh Nam Định. 

2. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định. 

3. Nội dung nhiệm vụ: Xây dựng phần mềm lưu trữ điện tử chuyên ngành 

tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định. 

4. Dự toán kinh phí thực hiện: 486.518.000 đồng 

(Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi sáu triệu, năm trăm mười tám nghìn đồng chẵn./.) 

5. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp tài nguyên không thường xuyên năm 2022. 

6. Thời gian thực hiện: Đến 31/12/2022 

Điều 2. Giao Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện 

hành. 

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; 

Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển 

quỹ đất; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

Nơi nhận:                     
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

                                                                                                                        

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Văn Sơn  
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