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V/v tổ chức thực hiện Dự án Tăng cường quản lý 

đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương 

Hà Nội, ngày       tháng        năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái 

Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Giang, 

Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải 

Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng 

Ngãi, Phú Yên, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh, 

Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, An 

Giang, Kiên Giang và Cần Thơ. 

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã có công văn số 6795/BTMT-

TCQLĐĐ ngày 18 tháng 12 năm 2019 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án 

VILG) về việc cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân đến tháng 6 năm 2020 của 

dự án. Đến nay một số tỉnh, thành phố đã triển khai các gói thầu dịch vụ kỹ thuật 

về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chưa đạt yêu 

cầu, kết quả giải ngân còn hạn chế và chưa đảm bảo được các cam kết của Dự án 

với nhà tài trợ. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố với trách nhiệm cơ quan chủ quản dự án tại địa phương chỉ đạo triển khai 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Khẩn trương phê duyệt Kế hoạch tổng thể, kế hoạch thực hiện và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020 của địa phương; bố trí đủ nguồn vốn để thực 

hiện Dự án. 

2. Hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Ngân 

hàng Thế giới và các quy định của pháp luật về đầu tư cho tất cả các gói thầu 

dịch vụ kỹ thuật về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước 31 tháng 8 năm 2020. 

3. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương, sau khi 

hoàn thành phải đưa ngay vào vận hành khai thác để phục vụ công tác quản lý 

nhà nước về đất đai; cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu đất đai cho người dân, 

doanh nghiệp; sẵn sàng tích hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, 

tránh lãng phí, đảm bảo hiệu quả đầu tư. 

4. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với vai trò chủ đầu tư tổ chức 

thực hiện và chịu trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo lập Thiết kế kỹ thuật dự toán các gói dịch vụ kỹ thuật xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo đúng khối lượng, chất lượng, tài liệu làm cơ sở dữ 

liệu phải phản ánh đúng hiện trạng tại thời điểm sử dụng, tuân thủ các quy định 

kỹ thuật hiện hành, tránh trùng lắp đầu tư với các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu 
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đất đai đã và đang triển khai tại địa phương, các loại tài liệu phải đảm bảo chính 

xác phù hợp với hiện trạng đang sử dụng để tránh chồng chéo, lãng phí. 

b) Tổ chức rà soát, đánh giá, đảm bảo tính đầy đủ, tính pháp lý, tính chính 

xác của thông tin, tài liệu, dữ liệu đầu vào, tuân thủ đúng quy trình thu thập, 

phân loại, lựa chọn loại tài liệu, dữ liệu có thời điểm lập mới nhất, có đầy đủ 

thông tin nhất, có giá trị pháp lý cao nhất để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo 

quy định tại Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, không vì khối lượng mà sử dụng 

các tài liệu không phù hợp với hiện trạng quản lý, sử dụng đất của các địa 

phương. Văn phòng Đăng ký đất đai chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính 

xác thông tin, tài liệu, dữ liệu đầu vào để đảm bảo xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

theo đúng các quy định kỹ thuật. 

c) Công tác đấu thầu đảm bảo công khai, minh bạch, hồ sơ mời thầu đảm 

bảo cho phép nhiều nhà thầu tham gia, công khai thông tin trong quá trình lựa 

chọn nhà thầu và lựa chọn được nhà thầu có năng lực để đảm bảo tiến độ, chất 

lượng của cơ sở dữ liệu đất đai. Công tác đấu thầu cần tuân thủ các nguyên tắc 

của Ngân hàng Thế giới, Pháp luật về đấu thầu, Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27 

tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu 

thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử 

dụng vốn nhà nước và Chỉ thị 03/CT-BKHĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu. Đẩy 

nhanh công tác mua sắm đấu thầu đối với các huyện đã được phê duyệt thiết kế 

kỹ thuật - dự toán để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng cam kết với 

Ngân hàng thế giới. 

d) Tập trung chỉ đạo công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tổ chức thực hiện thường xuyên và có hệ thống 

trên cơ sở kế hoạch đã được lập theo tiến độ thi công. Chủ đầu tư lựa chọn đơn 

vị giám sát, kiểm tra, nghiệm thu theo quy định của pháp luật đấu thầu, đảm bảo 

đơn vị tư vấn có chức năng và đủ năng lực để thực hiện.  

đ) Việc thanh quyết toán các gói thầu dịch vụ kỹ thuật theo quy định của 

Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, chỉ thanh toán theo khối lượng sản phẩm đầu 

ra, không thanh toán theo công đoạn. Sau khi nghiệm thu, Sở Tài nguyên và Môi 

trường phải đưa ngay sản phẩm của dự án vào vận hành, khai thác sử dụng. 

e) Phối hợp với Ban quản lý Dự án VILG cấp Trung ương trong việc hoàn 

thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi (sửa đổi) và xem xét kế hoạch tái cấu trúc Dự 

án bao gồm việc kéo dài thời gian thực hiện của Dự án. 

g) Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tiến độ triển khai và 

giải ngân của dự án đã được quy định tại Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án và 

theo yêu cầu của Ban quản lý Dự án VILG cấp trung ương. 

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong 

việc tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát và đánh giá tình hình thực 
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hiện, đảm bảo Dự án thực hiện đúng quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng, 

nghiệm thụ, thanh quyết toán và mục tiêu đề ra thuộc thẩm quyền quản lý theo 

quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về quản lý và sử dụng vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. 

 6. Đối với các tỉnh không tiếp tục tham gia Dự án đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố khẩn trương có văn bản chính thức gửi về Bộ Tài nguyên và 

Môi trường trước ngày 15 tháng 7 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố thực hiện Dự án VILG quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Sở TNMT 33 tỉnh, thành phố; 

- Ban QLDA 33 tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, VPTH, TCQLĐĐ.(P). 

 

  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Minh Ngân 
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