UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14 /QĐ-STNMT

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Quản lý dự án Tăng cường
quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn
và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
(Dự án VILG tỉnh Lạng Sơn)

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ
liệu đất đai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh phê
duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu
đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về
kiện toàn Ban Chỉ đạo dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình, tỉnh
Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Lạng
Sơn V/v kiện toàn Ban Quản lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ
liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia,
Lộc Bình”, tỉnh Lạng Sơn;
Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý dự án VILG tỉnh Lạng Sơn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập tổ chuyên viên giúp việc Ban Quản lý dự án VILG tỉnh
Lạng Sơn, gồm các ông, bà có tên sau:
1. Bà Phan Thị Quyên, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Tổ trưởng;
2. Bà Tống Thị Tuyết Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
tài nguyên và môi trường, Tổ phó;
3. Ông Đàm Văn Tuệ, Chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Tổ phó;

4. Ông Phùng Minh Hoàng, Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai, Thành
viên;
5. Ông Ngô Lập Sơn, Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai, Thành viên;
6. Ông Nguyễn Đình Hoàng, Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai,
Thành viên;
7. Bà Hà Thị Hải Tuân, Viên chức Trung tâm Tài nguyên và Môi trường,
Thành viên;
8. Bà Chu Thị Hồng Diệp, Lao động hợp đồng Ban quản lý dự án VILG tỉnh,
Thành viên.
Điều 2. Tổ chuyên viên giúp việc Ban quản lý dự án làm việc theo chế độ
chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ sau:
a) Thực hiện các hoạt động của Dự án triển khai thực hiện tại huyện,
thành phố;
b) Lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh phí, kế hoạch mua sắm và tài
chính hàng năm của dự án; lập các thủ tục, kế hoạch đấu thầu các gói thầu theo
giai đoạn của dự án. Tổ chức thực hiện các kế hoạch của dự án đã được phê
duyệt;
c) Tổ chức triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu, quản lý hạ tầng kỹ thuật
công nghệ thông tin của dự án; phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra
nghiệm thu dự án theo quy định; tổ chức tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận
thức cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án.
d) Tổng hợp và định kỳ báo cáo Ban quản lý dự án từng nội dung thực
hiện hoạt động của Dự án và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến Dự án.
e) Nhiệm vụ cụ thể do Tổ trưởng phân công, tổ giúp việc tự giải thể sau
khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định
số 235/QĐ-STNMT ngày 23/11/2017 và Quyết định số 115a/QĐ-STNMT ngày
26/4/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính,
Quản lý đất đai; Giám đốc Ban quản lý dự án VILG tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc
Văn phòng Đăng ký Đất đai; Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin tài
nguyên và môi trường và các Ông, Bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Các phòng: KH-TC; QLĐĐĐ;
- TTCNTT; VP ĐKĐĐ;
- Lưu: VT.
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