
UY BAN NHAN DAN 
T!NH QUANG TR! 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Ttr do - HnIi phác 

    

S& OO/QD-UBND Quáng Tn,  ngàyO.3  tháng nàm 2020 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt D an thtrc hin nhiin viii xây dijng, hoàn thin 

co s& dii 1iu nén dja 1 quôc gia và ban do dla  hInh quôc gia 
t I 1:2.000, 1:5.000 khu vrc tinh Quãng Tr 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

C'án ciLut i'd chzc chInh quyn djaphuvng ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

C'ãn cz- Lut Do dqc và ban d ngày 14 tháng 6 nám 2018; 

C'àn ct Nghj djnh sd 27/2019/ND-CF ngày 13 tháng 3 nãm 2019 c?a 
hInh phi quy dfnh chi tét môt' so diéu cüa Luát Do dgc và ban dO, 

Can cü' Quydt djnh sd 40/QD-TTg ngây 09 tháng 01 näm 2020 cla Thi 
tw&ng ChInh phz ye vic phê duyt Dé an "Xây d.rng, hoàn thiçn cci s& di liçu 
nén dja l quOc gia"; 

Theo d nghj cza Giám dde Só Tài nguyen và MOi trtthng tai Ta trInhi sd 
2079/TTr-STNMTngày 14 tháng 7 nám 2020. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê quyt D an thc hin nhim vii xây dng, hoàn thin cci si d€t 
1iu nén dja 1 quôc gia vâ bàn do dja hInh quôc gia t 1 1:2.000, 1:5.000 khu vvc 
tinh Quãng Trj, vOi các ni dung chü yêu nhi.r sau: 

1.Tênflêán 

Xây dirng, hoàn thin Co s& dü 1iu nn dla  1 qu& gia và bàn d dja hInh 
quôc gia t 1 1:2.000, 1:5.000 khu vrc tinh Quãng Trj. 

2. Muc tiêu cüa D an 

- Xây dmg và cp nht c si dü 1iu nn dja 1 quc gia và thành 1p bàn 
do dja hInh quôc gia trên dat lien t' 1 1:2.000, 1:5.000 cho khu virc do thj, khu 
virc phát triên dO thj, khu chi.rc näng d.c thü, khu virc can l.p quy hoach phân 
khu và quy hoach nông thôn, khu virc dão, c1ra song, câng biên; 

- Tang ci.rông nang h;rc trang thit bj k thut, cong ngh, dào tao  ngun 
nhân 1irc trong cong tác cp nht, quãn 1, khai thác, 4n hành Cu s& du 1iu nên 
dja l quOc gia vã h thông bàn do dja hInh quôc gia. 

3. Ni dung, nhim vy cüa 13ê an 

a. Do dac hién chinh bàn d dia hInh t l 1:2.000; cp nhât Co sO dt lieu 
nen dja 1 và bàn dO dja hInh quOc gia t' 1 1:2.000 các khu virc dã disc xây 
dirng co sO dü 1iu nên dja l và bàn dO dja hInh t' 1 1:2.000; 
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b. Xây dimg ca s& dIt 1iu nn dja 1,2 quc gia và thành 1p ban d da hInh 
quôc gia trén dat lien t' I 1:2.000 cho khu virc do thj; 

c. Xây dtrngco si dü lieu nn dja 1 quc gia và thành 1p bàn d dja hInh 
quôc gia trên dat lien t' 1 1:2.000 cho khu vrc quy hoach phát triên do thj; 

d. Xây dmg cci sâ dü lieu nn dja 1 quc gia và thành 1p bàn d dja hInh 
quôc gia trên dat lien t 1 1:2.000 cho khu chirc näng d.c thü, bao gôm các khu, 
cvm cong nghip, khu du ljch, khu di tIch ljch si'r trén dja bàn tinh; 

d. Xây dimgcci sâ dü lieu nn dja l qu6c gia và thành l.p  bàn d da hInh 
quôc gia trên dat lien t 1 1:2.000 khu vrc huyn dâo Con Có; 

e. Xây dirng cci sâ d lieu nn dja l qu& gia và thành l.p bàn d dja hInh 
quôc gia trên dat lien các t' l 1:2.000 khu vvc  các xà yen biên (khOng thuc Khu 
kinh tê Dông Nam Quãng Tn); 

g. Xây dirng cci sâ dü lieu nn dja 1 quc gia và thành 1p ban d dj.a hInh 
quôc gia trên dat lien các t' 1 1:5.000 các khu virc can 1p quy hoach phân khu 
và quy hoach nông thôn; các khu vrc lien ké các thành phô, thj xâ; 

h. Tang ci.ring nàng lirc trang thit bj k5' thut cong ngh dam báo dáp lrng 
yeu câu cong vic cap nht,quán 12, khai thác, 4n hành Co sâ dü 1iu nén dja l 
quôc gia và h thông bàn do dja hInh quOc gia cüa tinh Quàng Trj; bao gOrn: h 
thông phan mêrn xl'r l ãnh; h thông phân mêm xây dmg Co s dU lieu nên dja 
1, h thông co s& vt chat, trang thiét bj k thut. 

k. T chirc dào tao  can b quân 1' và di ngü nhân lijc dam bão phc vu 

cong tác khai thác, 4n hành và cp nht thix&ng xuyén co s d lieu nên dja l' 
quôc gia và h thông bàn dO dja hInh quôc gia khu virc tinh Quâng Trj. 

4. Pham vi thrc hiên B an 

Xây drng và cp nht Co si dü lieu nn dja 1 qu& gia và thành 1p bàn d 
dja hInh quôc gia trên dat lien t 1 1:2.000, 1:5.000 cho khu virc do thl,  khu vrc 
phát triên do thj, khu chirc nãng dc thü, khu virc can 1p quy hoach phân khu và 
quy hoch nông thôn, khu virc dào, cra song, càng biên; dam bâo khi kêt hçp vi 
phân xây drng, hoan thin co s& dI lieu nén dja 1 quOc gia t' I nhO hon (duçc 
thirc hin theo Dê an "Xây drng và hoàn thin co s& dIt lieu nen dja l quOc gia" 
c1ia ChInh phü thI sê phü trüm din tIch tir nhiên cüa tinh Quãng Trj. 

5. Thôi gian thirc hin B an 

D an thirc hin trong 5 näm: tur näm 2020 den näm 2024. 
., ., A, 6. San pham, ket qua cua Be an 

- Co sO dt 1iu nn dja l qu& gia, bàn d dja hInh quc gia t l 1:2.000, 
1:5.000 dóng gói theo pham vi tt'rng khu vrc do ye (san phâm do tinh thirc hin) 

- H thing co sO dir lieu nn dja l quôc gia và bàn do dja hInh quOc gia 
các t' l 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 (tiep nhn san phâm ttr B Tài 
nguyen và MOi tnthng) 

- H thng trang thit bj, Co sO h tng cOng ngh thông tin tien tin, hin 
dai dáp Ong yeu câu quãn 1, cp nht, cung cap, khai thác sO dung co sO dü 1iu 
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nn dja 1 qu& gia, bàn d dja hInh quc gia ti S& Tài nguyen và Môitrt.rông, 
dam báo yêu câu xây drng phát triên h tang dft Iiu không gian dja 1 quôc gia. 

7. Khái toán kinh phi thirc hin D an 

- Tng khái toán kinh phi thirc hin D an là: 59.718.155.000 dông. 

(B ng chit: Nám mwcti chin t bay tram mithi tam triu môt tram nám mzzcYi 
lam nghln dóng,). 

- Kinh phi thirc hin D an dtxqc diu chinh sau khi Thit k k thuat  - Dr 
toán cong trInh di.rqc Bô Tãi nguyen và Môi tnr&ng thâm djnh và UBND tinh phê 
duyt. 

8. T chuc thtrc hiên D an 

a. Sâ Tài nguyen và Môi tri.thng: 

- Lip,  truTh B Tâi nguyen và Môi tru&ng thm dlnh  và trInh fly ban nhân 
dan tinh phê duyt Thiêt ké k7 thut - Di.r toán cong trinh"Xây dmg, hoàn thin 
ca so dti lieu nên dja 19 quôc gia và bàn do dja hInh quôc gia t9 1 1:2.000, 
1:5.000 khu vrc tinh Quâng Trjt' theo quy djnh. 

- T chirc trin khai xây dirng, ctp nht co sO d€t 1iu nn dja 19 quc gia, 
bàn dO dja hInh quôc gia t9 I 1:2.000, 1:5.000 trên phm vi toàn tinh. 

- Xác djnh sr c.n thit, m1rc d, khôi hxcmg và to chi'rc dâu tu tang ci.rOng 
nAng hrc ye cong ngh xây dirng, cp nht, quãn 19, khai thác v.n hành h thông 
Co sO d 1iu nên dja 19 quôc gia, bàn dO da hInh quOc gia; tiêp nhn cong ngh 
và to chirc vn hành, s0diing h thông phân mérn xây dirng, cp nht, quàn 19 co 
sO d 1iu nên dja 19 quôc gia, bàn do dja hInh quôc gia. 

- Quãn 19 chit lrnng tài 1iu, dQ 1iu co sO dU 1iu nén dja 19 qu& gia, bàn 
do dja hInh quôc gia do dja phuang to chOc thrc hin. 

-s 
 Hang näm, tng hçip d xut UBND tinh phân b kinh phi dam bâo thçrc 

hin Dê an dung tiên d và theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Khai thác sO diing cci sO dO Iiu nn dja 19 qu& gia, h thng bàn &i dja 
hInh quôc gia: phc vi cOng tác quán 19 nhà nirOc, chi d?o  diêu hành, chuyên 
mOn nghiêp vu, xây drng, van hanh Chrnh phu diên tix, cung cap dich vu công, 
cung cap thông tin, dO 1iu nén dja 19 quôc gia, bàn dO dja hInh quôc gia cho to 
chOc, cá nhân. 

- Lam Chu du ti.r cOng trInh "Xây dirng, hoàn thin ca sO dO 1iu nén dja 
19 quôc gia, bàn do dja hInh quôc giat9 1 1:2.000, 1:5.000 khu virc tinh Quàng 
Trj" thuc nhim v11 cüa UBND tinh to chCrc triên khai thirc hin. 

- Tham muu UBND tinh djnh k9 hang näm báo cáo kt qua thirc hin Dê 
an ye Bô Tài nguyen và Môi truOng dê tong hçip báo cáo Thii ti.rOng ChInh phü. 

b. S K hoch và Du tu, SO Tài chInh có trách nhim can dôi b6 trI 
nguOn vOn tO ngân sách nhà nithc và các nguôn vOn khác dê thirc hin Dê an theo 
quy djnh cUa Lut Dâu ti.i cOng, Lut Ngân sách nhà nuOc, Lut Do dc và bàn do 
và các van bàn hi.rOng dan hin hành. 
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c. Các S&, Ban ngành, dja phixcmg lien quan Co trách nhim phi hqp vói 
Sâ Tài nguyen và Môi truông trong vic cung cap tài 1iu, tii lieu lien quan trong 
qua trInh thirc hin Dê an; thirc hin vic lixu tri, bào met,  cung cap, trao dôi, 
khai thác, sü dvng  các thông tin, di:t lieu, san phâm do dac  và bàn do theo quy 
djnh tai  Nghj djnh sO 27/201 9/-ND-CP ngày 13 tháng 3 nãm 2019 cüa ChInh phü 
Quy djnh chi tiêt mt sO diéu cüa Lut Do dac  và bàn do. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc tü ngày k ban hành. 

Diu 3. Chánh Van phOng UBND tinh; Giám doc các S&: Tài nguyen và 
Môi tnrông, Tài chInh, Ké hoach  và Dâu tu, Giám doc Kho bc Nhà nurc tinh; 
Thu tnróng các Sâ, Ban, ngành lien quan; Chu tjch Uy ban nhân dan các huyn, 
thành phô, thj xâ chiu trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.j- 

Noi nhçmn: 
- Nh.r Diu 3; 
- TT HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Luu: VT, TN., 

TM. UY BAN NHAN DAN 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

		2020-08-03T10:51:58+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubndtinh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




