
 

 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

BQLDA CHỈNH LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 

SAU SẮP XẾP LẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

CẤP XÃ CÁC HUYỆN CAO LỘC, LỘC 

BÌNH, BÌNH GIA TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:         /QĐ-BQLDA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân công nhiệm vụ thành viên 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 

 
 

TRƯỞNG BQLDA 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 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

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; 

 Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 

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; 

 Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-STNMT ngày 14/4/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường 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;  Quyết định số 171/QĐ-STNMT ngày 7/6/2021 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn 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; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
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 Điều 1. Phân công nhiệm vụ thành viên Ban quản lý các 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 

dự án), cụ thể như sau: 

 1. Ông Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban quản lý dự án, phụ 

trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nhiệm vụ của Ban quản lý dự 

án được quy định tại Điều 2  Quyết định số 103/QĐ-STNMT ngày 14/4/2021 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 2. Ông Hoàng Sơn Hải, Trưởng phòng Quản lý đất đai, Phó trưởng Ban 

quản lý dự án: Giúp trưởng Ban quản lý dự án theo dõi, giám sát, thẩm định chất 

lượng, khối lượng công trình, sản phẩm theo quy định tại chương III Thông tư 

49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản 

phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai. 

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

trưởng); ông Vy Khánh Luân, viên chức Văn phòng ký đất đai và ông Hoàng 

Tuấn Hiệp, Phó trưởng phòng Trung tâm CNTT (Thành viên) thực hiện các 

nhiệm vụ sau:   

 a) Đôn đốc các đơn vị tư vấn:  

 - Trung tâm dữ liệu và thông tin đất đai (Đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu: 

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) tổ chức thực hiện trách 

nhiệm của nhà thầu theo Điều 3 của Hợp đồng kinh tế số: 09/HĐKT ngày 

14/4/2021 và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại mục 1.4, Phần V của 

Biên bản thương thảo Hợp đồng ngày 8/4/2021. Tham mưu thực hiện trách 

nhiệm của chủ đầu tư theo khoản 1, điều 4 của Hợp đồng kinh tế số: 09/HĐKT 

ngày 14/4/2021 theo đúng quy định; 

 - Trung tâm Định giá đất và kiểm định địa chính (Đơn vị tư vấn kiểm tra 

nghiệm thu gói thầu: 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) tổ 

chức thực hiện trách nhiệm của nhà thầu theo Khoản 2, Điều 3 của Hợp đồng 

kinh tế số 10/HĐKT-GSKT ngày 14/4/2021 theo đúng quy định. 

b) Tổ chức thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm theo 

quy định tại chương III Thông tư 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và 

nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai và thực hiện một 

số nhiệm vụ do Trưởng ban quản lý dự án phân công. 

 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Nhóm 

trưởng), bà Hoàng Phương Thúy, chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính và 

bà Ngô Thanh Mai, Kế toán trưởng (Thành viên) thực hiện các nhiệm vụ sau:  
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Xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành và hoàn thiện hồ sơ 

thanh, quyết toán dự án và thực hiện một số nhiệm vụ do Trưởng Ban quản lý 

dự án phân công. 

 5. Ban quản lý dự án tổ chức họp định kỳ hàng tháng với các đơn vị tư để 

đánh giá tiến độ, khối lượng, chất lượng triển khai thực hiện; tháo gỡ các khó khăn 

vướng vắc khi triển khai thực hiện Dự án (nếu có). 

 Điều 2. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, các thành viên Ban quản lý dự 

án chủ động tham mưu thực hiện. Báo cáo xin ý kiến Trưởng ban quản lý dự án 

khi có khó khăn vướng mắc để kịp thời giải quyết.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Quản lý 

đất đai, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, 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 tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:        
- Như Điều 3;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Chu Văn Thạch 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TN&MT 

 

 

 


		2021-06-15T11:19:37+0700


		2021-06-15T16:44:50+0700


		2021-06-15T16:44:50+0700


		2021-06-15T16:44:50+0700




