
 

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

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 284/QĐ-UBND 
 

An Giang, ngày 18 tháng 02 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – dự toán  

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 

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 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức chính quyền ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 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 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; 
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Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 05 năm 2020 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”;  

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 2203/QĐ-UBND ngày 12 tháng 09 năm 2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Tăng cường 

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

Căn cứ Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 29 tháng 04 năm 2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

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

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

196/TTr-STNMT-VILG ngày 13 tháng 01 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai 

và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang, với các nội dung như sau: 

1. Tên thiết kế kỹ thuật – dự toán: Thiết kế kỹ thuật – Dự toán xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

Thuộc dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang. 

2. Địa điểm thực hiện: Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

3. Cơ quan chủ quản dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

4. Cơ quan chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. 

5. Đơn vị tư vấn lập TKKT-DT: Công ty cổ phần IHG Việt Nam. 

6. Mục tiêu thực hiện: 

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Châu Đốc phù hợp với các tiêu 

chuẩn kỹ thuật hiện hành, đặc biệt là quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu đất đai do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Cơ sở dữ liệu này phản ánh được toàn 

bộ hiện trạng dữ liệu đất đai do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố 

Châu Đốc, Phòng Tài nguyên và Môi trường tthành phố Châu Đốc và Sở Tài 
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nguyên và Môi trường tỉnh An Giang quản lý. Việc tổ chức quản lý dữ liệu đất 

đai này được thực hiện trên nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo dữ 

liệu được cập nhật thường xuyên, có khả năng cung cấp nhanh chóng, chính xác 

thông tin đất đai cho cá nhân và tổ chức có nhu cầu. Từ đó, nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý, xử lý, khai thác dữ liệu đất đai, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về đất đai trong tình hình mới. 

7. Quy mô đầu tư 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với trường hợp chuyển đổi bổ sung 

cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng trước 01 tháng 08 năm 2016. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai cấp xã. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai cấp huyện. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất. 

8. Sản phẩm: 

Cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Châu Đốc bao gồm các cơ sở dữ liệu thành 

phần: CSDL địa chính; CSDL thống kê, kiểm kê; CSDL quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; CSDL giá đất; Cơ sở dữ liệu được đóng gói, cài đặt và vận hành. 

9. Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 1.092.630.711 đồng (Một tỷ, không trăm chín mươi hai 

triệu, sáu trăm ba mươi nghìn, bảy trăm mười một đồng). Trong đó: 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Nội dung Kinh phí 

1 Chi phí trực tiếp 930.674.322 

 + Xây dựng CSDL địa chính 645.591.085 

 + Xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai 128.490.715 

 + Xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 71.351.571 

 + Xây dựng CSDL giá đất 85.240.951 

2 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 57.505.755 

 Chi phí khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán 15.173.073 

 Chi phí giám sát, kiểm tra, nghiệm thu 37.932.682 

 Chi phí tổ chức đấu thầu 4.400.000 

3 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 5.632.626 

4 Chi phí dự phòng   98.818.008 

 Tổng cộng 1.092.630.711 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 
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11. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng tỉnh. 

12. Tổ chức thực hiện: 

Cơ quan chủ quản dự án chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo, điều phối thực 

hiện Dự án. Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai tỉnh An Giang giúp chủ dự án thực hiện nội dung dự án. 

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các đơn 

vị liên quan tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện 

hành và các điều ước quốc tế đã ký kết. 

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 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- 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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