
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ PĂH 
 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:         /QĐ-UBND                                   Chư Păh, ngày       tháng      năm 2020                                     
  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Đề cương-Dự toán số hóa  

về Tài nguyên và Môi trường năm 2020. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm  2015); 

Căn cứ Nghị định số 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 về tài nguyên và môi trường;  

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc Ban hành quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành quy chế thu thập khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi 

trường tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 về việc Ban hành đơn 

giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quyết 

định số 815/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban 

hành Kế hoạch thu thập thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc Ban hành kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường huyện 

Chư Păh năm 2020 và Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 về việc phê duyệt 

danh mục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện; 

Thực hiện Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 24/12/2017 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc giao dự toán thu, chi hành chính sự nghiệp cho các đơn vị năm 2020; 

Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 về việc phê duyệt danh mục thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Công văn 

số 82/CV-TNMT ngày 24/3/2020 về việc phê duyệt Đề cương-Dự toán: Số hóa về dữ 

liệu tài nguyên và môi trường năm 2020 (kèm theo Công văn số 03/TTCNTT-PTCN 

ngày 10/3/2020 của Trung tâm công nghệ Thông tin Gia Lai về góp ý để cương-dự 

toán: Số hóa dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020).  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt Đề cương-dự toán số hóa dữ liệu tài nguyên và môi trường 

năm 2020 như sau: 
 

1. Tên công trình: Số hóa dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020. 

2. Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.  



3. Địa điểm thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện .  

4. Tổng mức kinh phí thực hiện:  400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng chẵn), 

bao gồm: 

- Chi phí Quét, xử lý và đính kèm tài liệu quét là 104.755.200 đồng. 

- Chi phí nhập dữ liệu là 277.145.400 đồng. 

- Chi phí kiểm tra sản phẩm, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm: 7.764.782 đồng.  

- Chi phí mua tủ để phục vụ đựng lưu trữ, thu thập khai thác hồ sơ mới: 4.500.000 

đồng. 

- Chi phí khác: 5.835.000 đồng. 

5. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp môi trường huyện năm 2020. 

6. Thời gian thực hiện: Thực hiện trong 04 tháng (hoàn thành trong năm 2020). 
 

Điều 2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành lập các thủ tục để thực 

hiện việc số hóa dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020 theo đúng quy định hiện 

hành. 
 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các PVP; 

- Lưu: VT, CVKT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nay Kiên 
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