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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 204  /BC-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

   Quảng Trị, ngày  03  tháng 7  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ Dự án: Thiết lập Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu 

về thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

I. CĂN CỨ ĐẦU TƯ 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017; Nghị 

định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử trong giai đoạn 

2019-2020, định hướng đến 2025; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ về 

Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ thông tư 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng cộng nghệ 

thông tin; 
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Căn cứ Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng 

cấp phần mềm nội bộ; 

Căn cứ Công văn số 1951/BTTTT-UDCNTT ngày 4/7/2013 Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc hướng dẫn lập dự án chi phí khát sát dự án Ứng dụng 

Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn 

đầu tư ứng dựng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 

30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Công bố định mức chi 

phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dựng công nghệ thông tin sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ 

liệu quốc gia về thủy sản; 

Căn cứ công văn số 7453/BNN-TCTS ngày 08/10/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản tại các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Công văn số 5631/UBND-NN ngày 5/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và 

các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng đề cương nhiệm vụ quản lý, khai thác, 

vận hành CSDL thủy sản trên địa bàn tỉnh; 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư xây dựng dự án: “Thiết lập Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về thủy 

sản thuộc cơ sở dữ liệu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, với những nội 

dung chính sau:  

II. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Thiết lập Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về thủy sản 

thuộc cơ sở dữ liệu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

3. Địa điểm đầu tƣ: Tỉnh Quảng Trị. 

4. Cấp quyết định chủ trƣơng đầu tƣ: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

5. Cấp quyết định đầu tƣ dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

6. Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 
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7. Chủ đầu tƣ: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị. 

8. Đơn vị thụ hƣởng: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị; Chi cục 

Thủy sản; Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phòng kinh tế thị xã/thành phố, phòng 

Nông nghiệp & PTNT các huyện trực thuộc tỉnh Quảng Trị. 

9. Tổng mức đầu tƣ dự kiến: 4.980.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm tám 

mươi triệu đồng chẵn.). 

10. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh Quảng Trị. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020 

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết của dự án 

1.1. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Quảng Trị 

 Trong những năm qua, Quảng Trị đã đẩy mạnh triển khai các ứng dụng 

công nghệ thông tin (CNTT), từng bước hiện đại hóa nền hành chính, góp phần 

vào công cuộc cải cách hành chính của tỉnh. Từ đó, xây dựng chính quyền điện 

tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính để phục 

vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. 

 Việc ứng dụng CNTT đã và đang ngày càng trở nên sâu rộng, phục vụ có 

hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương và 

hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, góp phần đơn giản 

hoá thủ tục hành chính, giảm thiểu các quy trình công việc đang được tiến hành 

theo phương pháp thủ công bằng việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phần 

mềm ứng dụng được xử lý qua mạng Internet. 

Hiện tại vấn đề tin học hóa công tác quản lý cơ sở dữ liệu về nuôi trồng 

thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa được triển khai. Tỉnh chưa xây dựng 

hệ thống cơ sở dữ liệu về thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh. Với dữ liệu lớn về nuôi 

trồng thủy sản, quan trắc, cảnh báo môi trường, dịch bệnh thủy sản; về thức ăn 

thủy sản, khai thác và bảo vệ nguồn thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

trong công tác quản lý nhà nước nếu không được tin học hoá trước yêu cầu công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá sẽ rất khó khăn. Do vậy, việc thực hiện các chức năng 

quản lý, điều hành cũng như các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến 

quản lý cơ sở dữ liệu về nuôi trồng thủy sản của tỉnh chưa thực sự hiệu quả. 

Bên cạnh đó, việc quản lý cơ sở dữ liệu về thủy sản của tỉnh vẫn chỉ thực 

hiện bằng phương pháp thủ công truyền thống, việc cập nhật, bổ sung thông tin 

chưa kịp thời. Khi cần khai thác, tổng hợp, số liệu đều phải làm thủ công, mất 

rất nhiều thời gian, công sức và tính chính xác không cao. Ngoài ra, việc tra cứu 
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các thông tin trực tiếp từ hồ sơ giấy còn làm hư hại và thất thoát hồ sơ gốc gây 

ảnh hưởng đến chất lượng quản lý cơ sở dữ liệu về nuôi trồng thủy sản thuộc cơ 

sở dữ liệu Quốc gia về thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

1.2. Đánh giá tính cấp thiết của đầu tƣ dự án 

1.2.1. Khái quát tình hình phát triển thủy sản tỉnh Quảng Trị 

Quảng Trị bờ biển dài 75km, vùng lãnh hải khoảng 8.400 km
2
, ngư 

trường đánh bắt rộng lớn. Biển Quảng Trị có nhiều loại hải sản quý như tôm 

hùm, mực, cá thu, cá ngừ, cá chim, hải sản, tảo... có trữ lượng khoảng 60.000 

tấn, trong đó đặc sản chiếm khoảng 11% (theo đánh giá của FAO). Khả năng 

nuôi trồng hải sản ven bờ biển khá lớn, mặt nước lợ các vùng sông có khả năng 

nuôi trồng tôm sú, tôm he, cua biển, rong câu… 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy 

sản đạt hơn 12.600 tấn tăng 21,6% so với cùng kỳ 2018, trong đó khai thác hơn 

10.400 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt gần 2.200 tấn. Đặc biệt trong năm 2018, 

tổng diện tích nuôi tôm trên địa bàn tỉnh là 933 ha, trong đó tôm sú 450 ha, tôm 

thẻ chân trắng 483 ha, tổng sản lượng trong năm đạt khoảng 4.530 tấn, giá trị 

sản xuất ước đạt 680 tỉ đồng, chiếm gần 12% tổng giá trị sản xuất của ngành 

nông nghiệp. Định hướng đến năm 2025 tổng diện tích nuôi tôm đạt 1.500 ha và 

hình thành một số vùng nuôi tôm công nghệ cao, tổng sản lượng đạt khoảng 

8.800 tấn, giá trị sản xuất ước đạt 1.500 tỉ đồng. 

Phát triển nuôi trồng thủy sản hiện nay đang gặp khó khăn về việc trao đổi 

cung cấp thông tin, cơ sở sản xuất cung ứng con giống, thức ăn và chế phẩm sinh 

học, về thị trường tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm chưa ổn định ảnh hưởng không nhỏ 

đến hiệu quả kinh tế của người tham gia nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị.  

1.2.2. Về hệ thống quản lý nhà nước về Thủy sản 

Hiện nay bộ máy quản lý nhà nước về thủy sản ở cấp tỉnh có phòng Thủy 

sản nằm trong Chi cục Thủy sản, cấp huyện không có cán bộ chuyên trách, chỉ 

kiêm nhiệm tại phòng Kinh tế, hoặc phòng Nông nghiệp, do vậy việc cập nhật, 

cung cấp thông tin, thu thập số liệu cũng như việc quản lý giống, dịch bệnh, môi 

trường nước, nuôi trồng, khai thác thủy sản trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. 

1.2.3. Sự cần thiết của đầu tư 

Việc xây dựng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) về nuôi trồng thủy 

sản thuộc cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giúp cơ 

quan quản lý nhà nước từ cấp huyện đến cấp tỉnh thuận tiện trong việc cập nhật 

các thông tin về giống, thức ăn, diện tích, sản lượng nuôi, sản lượng khai thác, 

đối tượng nuôi, các chỉ số môi trường nuôi, thông tin về dịch bệnh; Tổ chức, cá 
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nhân tham gia hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh sẽ chủ động nắm bắt thông 

tin về kết quả quan trắc môi trường, dịch bệnh, thông tin về cơ sở mua, bán, sơ 

chế, chế biến thủy sản, sản phẩm thủy sản, những quy định, hướng dẫn của pháp 

luật trong lĩnh vực thủy sản; Giúp cho việc cập nhật, khai thác một cách đồng 

bộ, thống nhất, đảm bảo tính lâu dài, liên tục trong quản lý dữ liệu quốc gia về 

thủy sản trên phạm vi toàn tỉnh cũng như góp phần hoàn hiện hệ thống cơ sở dữ 

liệu quốc gia về thủy sản trên toàn quốc. 

2. Sự phù hợp với quy hoạch và kế hoạch 

Dự án “Thiết lập Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về thủy sản thuộc cơ sở 

dữ liệu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” cũng phù hợp với định hướng của 

Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Quảng Trị. 

Theo Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu 

quốc gia về thủy sản, Điều 10. Cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản và 

Điều 18. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn có 

trách nhiệm cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về 

thủy sản theo phân cấp và chức năng, nhiệm vụ được giao bao gồm dữ liệu về 

nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 

và xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy sản. Tuy vậy, Thông tư chưa chỉ rõ phương 

thức cập nhật dữ liệu là cập nhật trực tiếp lên CSDL quốc gia hay thực hiện 

đồng bộ dữ liệu từ CSDL thủy sản tại địa phương. 

Do vậy, để làm rõ hơn việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản tại 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ NN&PTNT đã gửi Công văn số 

7453/BNN-TCTS cho các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương ngày 08 tháng 10 năm 2019, trong đó chỉ rõ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn kiến thức về thủy sản; 

xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản trên địa bàn và cập nhật hệ thống cơ sở dữ 

liệu quốc gia về thủy sản.” Đồng thời, Công văn cũng chỉ rõ cách thức hình 

thành cơ sở dữ liệu về thủy sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

được kết nối, liên thông, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản tại Tổng 

cục Thủy sản. Việc kết nối, liên thông hai chiều đến cơ sở dữ liệu quốc gia về 

thủy sản và đầy đủ các cơ s ở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu quốc gia về 

thủy sản, đáp ứng được các yêu c ầu kỹ thuật kết nối các hệ thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu quốc gia được quy định tại Thông tư 13/2017/TT-BTTTT ngày 

23/6/2017 do Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-13-2017-tt-btttt-yeu-cau-ky-thuat-ket-noi-he-thong-thong-tin-co-so-du-lieu-quoc-gia-355458.aspx
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Cũng theo Công văn số 7453/BNN-TCTS, việc xây dựng các cơ s ở dữ liệu 

về thủy sản tại địa phương là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách đ ể hoạch định các 

chính sách về công tác phát triển ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh, thành phố nói 

riêng và trên toàn quốc nói chung.  

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu về thủy sản không thể tách rời việc xây dựng 

hệ thống thông tin bao gồm phần mềm cho phép cập nhật dữ liệu, tìm kiếm, tra 

cứu, khai thác, báo cáo, thống kê phục vụ nhu cầu quản lý và lập kế hoạch phát 

triển ngành thủy sản tại địa phương và kết xuất dữ liệu, đồng bộ với CSDL quốc 

gia, cũng như bao gồm các hạng mục hạ tầng CNTT, bảo mật, dịch vụ đi kèm 

như trong Đề cương và dự toán chi tiết đã nêu. 

Do vậy, việc xây dựng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) về nuôi 

trồng thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị là đủ căn cứ pháp lý và phù hợp với quy hoạch và chỉ đạo chung của ngành 

thủy sản. 

Sau đây là các căn cứ pháp lý chủ yếu được áp dụng: 

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính  

phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; 

- Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng cộng nghệ 

thông tin; 

- Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần 

mềm nội bộ; 

- Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu 

quốc gia về thủy sản 

- Công văn số 7453/BNN-TCTS ngày 08/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản tại các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

3. Mục tiêu đầu tư 

 Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu 

Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm tăng cường năng lực ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác quản lý nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị; 
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 Nội dung ứng dụng CNT tại Luật thủy sản năm 2017; Thông tư số 

24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đề cập 

đến nhiều khía cạnh trong tin học hóa hoạt động hành chính trong đó có việc xây 

dựng CSDL về nuôi trồng thủy sản; hệ thống CSDL Quốc gia về Thủy sản. Việc 

xây dựng CSDL có ý nghĩa rất quan trọng trong điều hành của ngành Nông 

nghiệp và PTNT. Hệ thống CSDL này đóng vai trò làm cơ sở cho các hoạt động 

hoạch định chính sách nói chung và ra quyết định của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp 

và PTNT, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT,… 

 Thiết lập phần mềm CSDL về giống thủy sản; thức an, thuốc thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi thủy sản; dữ liệu về nuôi trồng thủy sản; dữ liệu về 

quan trắc, cảnh báo môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy 

sản; dữ liệu về xử lý vi phạm trong lĩnh vựa thủy sản thuộc CSDL Quốc gia về 

thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đảm bảo cập nhật kịp thời thông tin, dữ liệu 

làm cơ sở cho hoạt động điều hành, cải cách các thủ tục hành chính. 

 Là đầu mối thực hiện tổng hợp, thu thập dữ liệu về nuôi trồng tủy sản thuộc 

CSDL Quốc gia về thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định Khoản 5 

Điều 10 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý nhà 

nước của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị nói riêng và của Tổng cục 

Thủy sản và tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, ra 

quyết định. 

 Thông qua việc tổ chức thu thập, câp nhật thông tin về tình hình nuôi trồng 

thủy sản từ đó tạo lập nên một hệ CSDL về nuôi trồng thủy sản tập trung, thống 

nhất từ Trung ương đến địa phương để dùng chung nhằm cung cấp đầy đủ, chính 

xác, kịp thời thông tin về nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác quản lý nhà 

nước, hoạch định các chính sách phát triển ngành thủy sản. 

 Tập trung, liên kết, chia sẻ dữ liệu và trao đổi thông tin với các hệ thống 

khác trong lĩnh vực của ngành Nông nghiệp và PTNT nói chung và ngành Thủy 

sản nói riêng. 

4. Địa điểm đầu tư  

 Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu Quốc gia 

về thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được triển khai cho các đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị, bao gồm Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y, các phòng Kinh tế, Nông nghiệp và PTNT trực thuộc các huyện, 

thị, thành phố, các doanh nghiệp/hộ cá thể sản xuất kinh doanh lĩnh vực thủy sản 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
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5. Nội dung và quy mô đầu tư 

5.1. Nội dung dự án 

Theo Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về thủy sản 

thuộc cơ sở dữ liệu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” bao gồm các nội 

dung chính sau: 

5.1.1. Dữ liệu về giống thủy sản 

- Giống thủy sản sản xuất, kinh doanh trong phạm vi toàn tỉnh: Tên cơ sở, 

mã số doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, email, địa chỉ 

sản xuất, ương dưỡng, kinh donah; đối tượng, sản lượng sản xuất, ương dưỡng, 

kinh doanh; thông tin cơ sở đủ điều kiện; số tiêu chuẩn công bố áp dụng, công 

bố hợp quy; 

5.1.2. Dữ liệu về thức ăn, thuốc thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản: 

- Thông tin về cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn, thuốc thủy sản, sản 

phầm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Số giấy chứng nhận, phạm vi chứng 

nhận, ngày cấp, tên cơ sở, địa chỉ trụ sở chính, loại hình doanh nghiệp, sản 

lượng sản xuất; 

- Thông tin về cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thức ăn, thuốc, sản phầm xử 

lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Số giấy chứng nhận, phạm vi chứng nhận, 

ngày cấp, tên cơ sở, mã số kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản; danh mục các sản phẩm kinh 

doanh, nguồn gốc sản phẩm, số chứng nhận đăng ký lưu hành của sản phẩm, sản 

lượng kinh doanh; 

5.1.3. Dữ liệu về nuôi trồng thủy sản: 

- Diện tích, sản lượng nuôi trồng thủy sản phân theo: Đối tượng nuôi; 

hình thức nuôi (lồng bè, ao, bể, khác); phương thức nuôi (thâm canh, quảng 

canh, khác); 

- Cơ sở nuôi trồng thủy sản (lồng bè, ao, bể, khác, nuôi có chứng nhận 

tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng thủy sản tốt, chứng nhận nuôi hữu cơ, chứng 

nhận đủ điều kiện): Tên, mã số cơ sở nuôi (đối với nuôi lồng bè); giấy chứng 

nhận tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng thủy sản tốt, chứng nhận nuôi hữu cơ, cơ 

sở đủ điều kiện; 

- Đối tượng thủy sản nuôi chủ lực: Tên, mã số đăng ký cơ sở nuôi; đối 

tượng nuôi, hình thức nuôi (lồng bè, ao, bể, khác), phương thức nuôi (thâm 

canh, quang canh, khác); diện tích thả nuôi, diện tích thu hoạch, sản lượng thu 



11 

 

hoạch, thời điểm thu hoạch, giá thủy sản nguyên liệu trong nước, giá thủy sản 

nguyên liệu quốc tế; 

- Cơ sở đủ điều kiện nuôi, sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo 

loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, 

thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm: Số giấy xác 

nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các 

loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm 

từ nuôi trồng; số giấy chứng nhận trại nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy 

nhân tạo đối với loài thủy sản thuộc Phục lục của Công ước quốc tế về buôn bán 

các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 

- Thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản: Đối tượng, 

diện tích, thể tích, tỷ lệ, khối lượng, giá trị và nguyên nhân thiệt hại; 

5.1.4. Dữ liệu về quan trắc, cảnh báo môi trường, phòng, chống dịch 

bệnh trong nuôi trồng thủy sản: 

- Danh sách đơn vị quan trắc được chỉ định hoặc phòng thử nghiệm được 

chứng nhận: Tên, địa chỉ tổ chức, mã số, đơn vị cấp chỉ định, số quyết định và 

lĩnh vực hoạt động được chỉ định hoặc chứng nhận; 

- Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường định kỳ vùng nuôi trồng thủy 

sản: Đối tượng, điểm, thông số, tần số, tọa độ và thời gian quan trắc; 

- Bản tin dự báo, cảnh báo chất lượng môi trường vùng nuôi trồng thủy 

sản tập trung; 

- Dữ liệu về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản: Tên, địa chỉ 

cơ sở, đối tượng nuôi và các thông tin trong giấy chứng nhận vùng, cơ sở an 

toàn dịch bệnh; 

5.1.5. Dữ liệu về xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy sản: 

- Dữ liệu về vi phạm hành chính: Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân, lĩnh vực 

bị xử lý vi phạm, hành vi vi phạm, mức phạt, hình phạt bổ sung (nếu có), biện 

pháp khắc phục hậu quả (nếu có); tên đơn vị xử lý vi phạm. 

- Dữ liệu về thu hồi, đình chỉ giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện: Tên cơ 

sở, địa chỉ; lĩnh vực hoạt động, lý do bị thu hồi, đình chỉ; tên cơ quan thu hồi, 

đình chỉ. 

5.1.6. Đào tạo và chuyển giao hệ thống cơ sở dữ liệu: 

Đào tạo và chuyển giao hệ thống quản lý, sử dụng, vận hành phần mềm đến 

tất cả các đơn vị có nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủy sản từ cấp tỉnh đến cấp 

huyện. 
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5.2. Quy mô đầu tƣ 

- Xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu về giống thủy sản; thức ăn, thuốc 

thủy sản, sản phẩm xư rlys môi trường nuôi thủy sản; dữ liệu về nuôi trồng thủy 

sản; dữ liệu về quan trắc, cảnh báo môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong 

nuôi trồng thủy sản; dữ liệu về xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy sản thuộc cơ 

sở dữ liệu Quốc gia về thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Đào tạo và chuyển giao hệ thống. 

- Thuê dịch vụ công nghệ thông tin (hạ tầng máy chủ) phục vụ việc xây 

dựng và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu Quốc 

gia về thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

5.3. Nguồn vốn đầu tƣ của dự án 

Từ nguồn ngân sách của tỉnh Quảng Trị với mức đầu tư dự kiến: 

4.980.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm tám mươi triệu đồng chẵn.). 

5.5. Thời gian thực hiện dự án (dự kiến) 

Năm 2020 

6. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư 

6.1. Khảo sát 

Thuê đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát và lập báo cáo khảo sát: 

- Hiện trạng trang thiết bị công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và 

PTNT, các quận, huyện trực thuộc tỉnh Quảng Trị; tìm hiểu hạ tầng, khả năng 

đáp ứng hoạt động công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và PTNT và các 

quận, huyện trực thuộc tỉnh Quảng Trị. 

- Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và PTNT 

và các quận, huyện trực thuộc tỉnh Quảng Trị. 

- Hiện trạng, quá trình quản lý cơ sở dữ liệu về thủy sản thuộc cơ sở dữ 

liệu Quốc gia về thủy sản tại Sở Nông nghiệp và PTNT và các quận, huyện trực 

thuộc tỉnh Quảng Trị. 

- Các thông tin, các quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động quản lý 

cơ sở dữ liệu về nuôi trồng thủy sản, quan trắc, cảnh báo môi trường, dịch bệnh 

thủy sản, giống thủy sản; về thức ăn thủy sản, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản của Sở Nông nghiệp và PTNT và các quận, huyện trực thuộc tỉnh Quảng Trị. 

- Các thông tin khác có liên quan đến Dự án. 

6.2. Lập báo cáo đầu tƣ 

Thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo đầu tư theo qui định hiện hành về đầu tư 

dự án CNTT sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước. 
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6.3. Trình thẩm định phê duyệt Báo cáo đầu tƣ 

Trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo đầu tư theo 

qui định của Ủy Ban Nhân dân tỉnh, pháp luật hiện hành về thẩm định, phê 

duyệt Báo cáo đầu tư dự án công nghệ thông tin sử dụng vốn Ngân sách Nhà 

nước. 

7. Kinh phí chuẩn bị đầu tư và nguồn vốn chuẩn bị đầu tư 

Chi phí quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Chi phí lập dự án đầu tư, 

Chi phí thẩm định giá: 73.178.218 đồng (Bảy ba triệu, một trăm bảy tám nghìn, 

hai trăm mười tám đồng.). 

Kinh phí chuẩn bị đầu tư trên là tạm tính và sẽ được chuẩn xác sau khi dự 

toán kinh phí chuẩn bị đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền thẩm định và 

phê duyệt. 

Kinh phí đầu tư và chuẩn bị đầu tư dự án được tính toán dự trên các căn 

cứ pháp lý gồm:  

- Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ 

về Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước; 

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy 

định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các cơ 

quan nhà nước; 

- Nghị định số 117/2016/NĐ-CPngày 15/09/2016 của Chính phủ về việc 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 

12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và lực lượng vũ trang; 

- Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ về việc 

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang; 

- Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ TTTT quy 

định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT và Quyết định 

376/QĐ-BTTTT ngày 18/3/2011 về việc đính chính thông tư số 06/2011/TT-

BTTTT; 

- Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; 
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- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ Tài Chính về 

việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 

30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Công bố Định 

mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 

sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

- Công văn số 2589/BTTTT- ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần 

mềm nội bộ; 

- Thông tư số 1951/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/07/2013 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT 

sử dụng nguồn vốn NSNN. 
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BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN 

(Theo Bảng 2.1 Thông tư 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và truyền thông  

Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin) 
 

Đơn vị tính: Việt nam đồng 

STT Nội dung Ký hiệu 
Căn cứ/Công 

thức tính 

Giá trị trƣớc 

thuế 

Thuế 

GTGT 

Giá trị sau 

thuế 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

I Chi phí xây lắp GXL   0 0 0 

II Chi phí thiết bị  GTB 
Theo bảng tính 

chi tiết 
4.538.876.244 0 4.538.876.244 

III Chi phí quản lý dự án GQLDA   221.134.051 22.113.405 243.247.456 

III.1 Chi phí thực hiện quản lý dự án GTHQLDA 

QĐ số 

1668/QĐ-

BTTTT 

127.497.034 12.749.703 140.246.737 

  Hạng mục Phần mềm nội bộ, CSDL     127.497.034 12.749.703 140.246.737 

III.2 Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư GGSĐGĐT 

QĐ số 

1668/QĐ-

BTTTT 

93.637.017 9.363.702 103.000.719 

  Hạng mục Phần mềm nội bộ, CSDL     93.637.017 9.363.702 103.000.719 

IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ ứng dụng CNTT GTV   67.408.101 6.740.810 74.148.911 

IV.1 Chi phí Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết   

QĐ số 

1668/QĐ-

BTTTT 

45.025.652 4.502.565 49.528.218 
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  Hạng mục Phần mềm nội bộ, CSDL     45.025.652 4.502.565 49.528.218 

IV.2 Chi phí Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT   

QĐ số 

1668/QĐ-

BTTTT 

18.382.449 1.838.245 20.220.694 

  Hạng mục Phần mềm nội bộ, CSDL     18.382.449 1.838.245 20.220.694 

IV.3 
Chi phí Tư vấn thẩm tra HSMT và đánh giá 

HSDT 
  

Nghị định 

63/2014/NĐ-

CP 

4.000.000 400.000 4.400.000 

IV.3.1 Hạng mục Phần mềm nội bộ, CSDL     4.000.000 400.000 4.400.000 

IV.3.1.1 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu     2.000.000 200.000 2.200.000 

IV.3.1.2 Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu     2.000.000 200.000 2.200.000 

V Chi phí khác có liên quan GK   112.500.000 11.250.000 123.750.000 

V.1 Chi phí thẩm định giá   
Theo giá thị 

trường 
21.500.000 2.150.000 23.650.000 

V.2 Chi phí đăng báo mời thầu   
Theo bảng giá 

chi tiết 
1.000.000 100.000 1.100.000 

V.3 Chi phí thuê thiết bị máy chủ năm 1 năm   
Theo bảng giá 

chi tiết 
90.000.000 9.000.000 99.000.000 

VI Chi phí dự phòng GDP   0 0 0 

  Tổng cộng (GĐT=GXL+GTB+GQLDA+GTV+GK+GDP): GĐT   4.939.918.396 40.104.215 4.980.022.611 
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8. Thời gian triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 

Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự kiến: Quý II năm 2020 đến 

quý III năm 2020. 

IV.  KẾT LUẬN 

Việc đầu tư xây dựng dự án Thiết lập Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về thủy 

sản thuộc cơ sở dữ liệu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là nhiệm vụ cần thiết và 

cấp bách. 

Dự án được phê duyệt và thực hiện sẽ bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, 

kịp thời và minh bạch. Tiết giảm thời gian, công sức, chi phí, giúp tiết kiệm thời gian, 

chi phí của đơn vị/doanh nghiệp, của cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổng hợp 

số liệu báo cáo phục vụ quản lý điều hành liên quan lĩnh vực thủy sản. Góp phần làm 

giảm các tác động tiêu cực phát sinh trong quá trình thu thập, tìm kiếm, phân tích và 

minh bạch thông tin lĩnh vực thủy sản. Nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác 

quản lý và trợ giúp lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, ra quyết định một 

cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác. 

Trên đây là những nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án 

Thiết lập Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu Quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị kính trình 

UBND tỉnh và các sở, ban, ngành chức năng xem xét, thẩm định, phê duyệt chủ 

trương đầu tư, tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, PGĐ Nguyễn Văn Huân; 

- Lưu VT, KHTC.    
   

GIÁM ĐỐC  
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