
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 103/QĐ-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 14 tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Quản lý dự án  

Chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã  

thuộc các huyện Cao Lộc, Lộc Bình và Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 
 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 
thầu; 

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND 
ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 

37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 06/02/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt đề cương và dự toán dự án Chỉnh lý hồ 

sơ địa chính sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Cao 

Lộc, Lộc Bình và Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án Chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp 

xếp lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Cao Lộc, Lộc Bình và Bình 

Gia, tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban; 

2. Ông Hoàng Sơn Hải, Trưởng phòng Quản lý đất đai, Phó Trưởng ban; 

3. Bà Lương Thị Thủy, Quyền Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, 

Thành viên; 
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4. Bà Lương Thu Luyên, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch - 

Tài chính, Thành viên; 

5. Hoàng Tuấn Hiệp, Phó trưởng phòng Kỹ thuật và phát triển công nghệ, 

Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, thành viên; 

6. Vy Khánh Luân, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai, thành viên; 

7. Bà Ngô Thanh Mai, Kế toán trưởng, Thành viên; 

 8.  Bà Hoàng Phương Thúy, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, thành 

viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Quản lý:  

 1. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện dự án Chỉnh lý hồ 

sơ địa chính sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Cao 

Lộc, Lộc Bình và Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn theo các nội dung đã được phê duyệt 

tại Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 06/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn. 

2. Thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm tra chất lượng thực hiện Dự án; tổ 

chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán kinh phí đúng các quy định hiện hành. 

3. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện Chỉnh lý, hoàn thiện hệ thống 

hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thuộc các đơn vị hành chính cấp 

xã thuộc các huyện Cao Lộc, Lộc Bình và Bình Gia sau khi thực hiện sắp xếp lại 

đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH11 ngày 21 

tháng 11 năm 2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

4. Trưởng ban Quản lý sử dụng tài khoản và con dấu của Sở Tài nguyên 

và Môi trường để giao dịch. Các thành viên Ban Quản lý làm việc theo chế độ 

kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp quản lý theo quy định hiện hành.  

Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm rước pháp luật tính chính chính xác 

của số liệu, sử dụng kinh phí đúng quy định pháp luật và tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị: Kế hoạch - Tài 

chính, Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai và các ông, bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:        
- Như Điều 3;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Các Phòng: KH-TC, QLĐĐ; 

- Văn phòng ĐKĐĐ; 

- Trung tâm CNTT; 

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                 

 

Bùi Văn Côi 
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