
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:            /QĐ-SKHCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Định, ngày        tháng  5  năm  2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt thuyết minh và kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học 

“Nghiên cứu chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quy hoạch xây dựng 

và thí điểm hệ thống tra cứu trực tuyến” 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 

của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây 

dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử 

dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 

của liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính Quy định khoán chi thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; 

Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Bình 

Định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa 

học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh 

Bình Định Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các 

nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ thực hiện trong năm 2021; 

Căn cứ Văn bản số 897/UBND-VX ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc tiếp tục thực hiện đối với một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ năm 2021; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký giao trực tiếp tổ 

chức và cá nhân chủ trì đề tài ngày 31/12/2021; 

Căn cứ biên bản họp thẩm định kinh phí đề tài khoa học cấp tỉnh ngày 

25/4/2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này thuyết minh và kinh phí thực 

hiện đề tài với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên đề tài: Nghiên cứu chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin 

quy hoạch xây dựng và thí điểm hệ thống tra cứu trực tuyến. 

Mã số: 04-02-2021. (Đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ) 

2. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý - Trường Đại 

học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. 

3. Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Lưu Đình Hiệp. 

    TS. Nguyễn Hữu Hà. 

4. Mục tiêu của đề tài: 

4.1. Mục tiêu tổng quát: 

Nâng cao công tác quản lý thông tin quy hoạch xây dựng, với việc tổng hợp 

và xây dựng bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) không gian. Hỗ trợ các cơ quan chức năng 

trong công tác hành chính công, hướng tới công khai, minh bạch thông tin quy 

hoạch xây dựng. 

4.2 Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị 

xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Đề xuất quy chế vận hành và khai thác thông tin quy hoạch xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Bình Định. 

- Xây dựng phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý và tra cứu thông tin quy 

hoạch trực tuyến, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin quy hoạch một cách dễ dàng 

với nhiều tiện ích. 

5. Nội dung thực hiện: 

5.1. Thu thập dữ liệu hiện có về quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây 

dựng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

5.2. Chuẩn hoá và xây dựng bộ cơ sở dữ liệu GIS về quy hoạch xây dựng thị 

xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

5.3. Xây dựng hệ thống quản lý và tra cứu thông tin quy hoạch. 

5.4. Đề xuất cơ chế quản lý, vận hành hệ thống và đào tạo chuyển giao công 

nghệ. 

5.5. Các nội dung khác. 

- Tổ chức 02 khóa đào tạo. 

- Tổ chức 01 hội thảo. 

- Thu thập dữ liệu tại các đơn vị: Sở Tài Nguyên và Môi trường; Sở Xây 

dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công Thương; Sở 
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Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND thị xã Hoài 

Nhơn. 

- Hỗ trợ 05 chuyến công tác của chủ nhiệm đề tài và thành viên chính tham 

gia (đoàn đi 03 người, lưu trú 3 ngày); 05 chuyến đi cụ thể như sau: 02 chuyến 

tham gia kiểm tra tiến độ và nghiệm thu khối lượng đề tài, 02 chuyến đi triển khai 

02 lớp tập huấn và 01 hội thảo, 01 chuyến tham gia nghiệm thu kết quả của đề tài.. 

6. Dạng sản phẩm, kết quả tạo ra: 

6.1. Sản phẩm dạng II: 

- Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt. 

- Bộ cơ sở dữ liệu GIS về quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng 

- Hệ thống quản lý và tra cứu thông tin quy hoạch 

- Quy định khung liên quan đến cơ chế quản lý, vận hành hệ thống cũng như 

chia sẻ, cập nhật, tích hợp dữ liệu phù hợp với điều kiện về hạ tầng, nhân lực công 

nghệ thông tin của tỉnh Bình Định và đảm bảo an ninh và an toàn dữ liệu của hệ 

thống. 

- Báo cáo kết quả triển khai chuyển giao công nghệ tại đơn vị. 

6.2. Sản phẩm dạng III: 

- Hai bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài đăng trên Bản tin Khoa 

học và Công nghệ Bình Định. 

7. Thời gian thực hiện: 24 tháng (Bắt đầu tháng 5/2022; kết thúc tháng 

5/2024) 

8. Kinh phí thực hiện:     

Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 1.533,205 triệu đồng (Một tỷ, năm trăm ba 

mươi ba triệu, hai trăm lẻ năm nghìn đồng), trong đó: 

a) Kinh phí thực hiện đề tài từ nguồn ngân sách nhà nước: 934,076 triệu 

đồng (Chín trăm ba mươi bốn triệu, không trăm bảy mươi sáu nghìn đồng). 

 - Kinh phí khoán: 848,076 triệu đồng (Tám trăm bốn mươi tám triệu, không 

trăm bảy mươi sáu nghìn đồng). 

- Kinh phí không giao khoán: 86,000 triệu đồng (Tám mươi sáu triệu đồng). 

Nguồn kinh phí sử dụng: Từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ được 

phân bổ hàng năm cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để thực hiện đề tài, 

dự án trên địa bàn tỉnh. 

b) Kinh phí ngoài ngân sách nhà nước: 599,129 triệu đồng (Cơ quan chủ trì 

là Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý - Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí 

Minh đảm bảo kinh phí đối ứng thực hiện đề tài). 

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở cho công tác lập kế hoạch cấp phát và 

quản lý vốn đầu tư thực hiện đề tài. Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung nghiên cứu được phê duyệt, đảm bảo chất 
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lượng, hiệu quả, đúng tiến độ và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về 

quản lý khoa học và công nghệ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý khoa học và Trưởng các phòng, 

đơn vị liên quan của Sở Khoa học và Công nghệ; Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề 

tài nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Quỹ Phát triển KH&CN; 

- Lưu: VT, KH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Công Nhường 
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