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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:  198 /TTr-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

    

 Quảng Trị, ngày  03  tháng  7  năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư 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”. 

 

Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị; 

 

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 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; 

Căn cứ Công văn số 1649/STC-TCHCSN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài 

Chính tỉnh Quảng Trị về việc 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 Quảng Trị 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” 

theo nội dung đề nghị như sau: 

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. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị. 

3. Địa điểm và phạm vi đầu tư: 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. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C 

5. Sự cần thiết phải 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 
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quản lý nhà nước từ cấp quận, 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 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. 

6. Mục tiêu đầu tư 

Thiết lập hệ thống 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 đảm bảo việc cung cấp dữ liệu vào cơ 

sở dữ liệu quốc gia về Thủy sản gồm đáp ứng các mục tiêu sau: 

- Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quản lý 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 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công 

tác quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về thủy sản và trợ 

giúp lãnh đạo tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành.  

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

Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủy sản của Bộ NN&PTNT. 

- Khắc phục một cách cơ bản tình trạng tản mạn thông tin. Thông tin sẽ được 

tập trung một đầu mối duy nhất là Hệ thống lưu trữ CSDL thủy sản của tỉnh, từ đó 

giúp tăng cường hiệu quả công tác khai thác và sử dụng thông tin. 

- Tạo ra kênh thông tin tương tác để các cơ quan đơn vị trong ngành, người dân, 

doanh nghiệp trong nước cũng như các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài. 

7. Quy mô đầu tư 

- Tạo lập hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn toàn 

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 

8. Hình thức đầu tư: Đầu tư mới  

9. Tổng mức đầu tư (ước tính) 

Tổng mức đầu tư (ước tính) là 4.980.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm tám mươi 

triệu đồng chẵn), trong đó: 
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- Chi phí thiết bị: 4.538.876.244 đồng;                                    

- Chi phí quản lý dự án: 243.247.456 đồng;    

- Chi phí tư vấn: 74.148.911 đồng;   

- Chi phí khác: 123.750.000 đồng;  

- Chi phí dự phòng: 0 đồng;    

(Có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án kèm theo). 

10. Tiến độ thực hiện: Năm 2020. 

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh Quảng Trị. 

12. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư 

- Khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu, thoả thuận với các cơ quan liên quan,… 

phục vụ lập dự án đầu tư. 

- Khảo sát tại các đơn vị dự kiến đầu tư. 

- Lập dự án đầu tư bao gồm thiết kế sơ bộ. 

- Thẩm định và phê duyệt thiết kế sơ bộ. 

- Trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. 

- Thiết kế kỹ thuật dự án. 

- Lập tổng dự toán. 

- Thẩm tra thiết kế thi công và tổng dự toán. 

13. Kinh phí 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.). 

14. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư 

Từ quý II/2020 đến quý III/2020. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm 

định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Chủ trương đầu tư 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”./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, PGĐ Nguyễn Văn Huân; 

- Lưu VT, KHTC.    
   

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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