
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2080/QĐ-UBND 

 

An Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện Thiết kế kỹ thuật – dự toán 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các huyện, thị xã, thành phố: Phú Tân, Thoại 

Sơn, Tân Châu, Long Xuyên, An Phú, Chợ Mới, Châu Phú, Châu Thành 

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006; 

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ 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; 

Căn cứ Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài Chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh 

tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định 

và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 05 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 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; 

Căn cứ Quyết định số 1364/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 05 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Sổ Tay hướng dẫn thực hiện 

dự án “Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai”; 
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Căn cứ Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016 của 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tăng cường 

quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư; điều chỉnh 

kế hoạch tổng thể giai đoạn 2017 – 2022 của dự án “Tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang”; 

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2020 dự án  “Tăng 

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang”; 

Căn cứ Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

03 huyện, thị xã: Phú Tân, Thoại Sơn, Tân Châu; 

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 29 tháng 06 năm 2020 của 

UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu 05 huyện, 

thành phố: Long Xuyên, An Phú, Chợ Mới, Châu Phú, Châu Thành. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số        

111/TTr-STNMT-VILG ngày 27 tháng 8 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện Thiết kế kỹ thuật – dự 

toán “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các huyện, thị xã, thành phố: Phú Tân, 

Thoại Sơn, Tân Châu, Long Xuyên, An Phú, Chợ Mới, Châu Phú, Châu Thành 

thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang , 

như sau: 

1. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế 

- dự toán; giám sát, kiểm tra, nghiệm thu; tổ chức đấu thầu để thực hiện xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai 03 huyện, thị xã: Phú Tân, Thoại Sơn, Tân Châu tại 

Khoản 9, Điều 1 Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 và 

05 huyện, thành phố: Long Xuyên, An Phú, Chợ Mới, Châu Phú, Châu Thành tại 

Phụ lục dự toán chi tiết kèm theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 29 tháng 

06 năm 2020, như sau: 

Điều chỉnh nội dung “Chi phí khác” thành “Chi phí tư vấn đầu tư xây 

dựng”. 

Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với cơ cấu nguồn vốn theo dự án được duyệt 

tại Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh 

phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 

tỉnh An Giang. 

Điều 2. Các nội dung còn lại thực hiện theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 12 năm 2019 và Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 29 tháng 06 

năm 2020 của UBND tỉnh. 
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Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước An 

Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án VILG tỉnh An Giang và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh: CT và các PCT; 

- Các Sở: TC, KHĐT, STNMT; 

- Kho bạc Nhà nước AG; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, P. KTN; 

- Ban QLDA VILG tỉnh An Giang; 

- Lưu: VT. 

       

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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