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QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt động của 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 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 234/ QĐ-STNMT ngày 14 /7/2021 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Vị trí pháp lý, nguyên tắc hoạt động    

1. Vị trí pháp lý 

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 (gọi 

tắt là BQLDA VILG Lạng Sơn) được thành lập tại Quyết định số 1723/QĐ-

UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn và kiện toàn tại Quyết định số 

1222/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

BQLDA VILG Lạng Sơn được phép sử dụng con dấu riêng để phục vụ 

cho việc thực hiện Dự án, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng 

thương mại phù hợp với quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế cụ thể về 

ODA đã ký kết. 

 2. Nguyên tắc hoạt động 

Triển khai thực hiện các mục tiêu đầu tư trong Báo cáo nghiên cứu khả thi 

của dự án được duyệt, theo nguyên tắc: công khai, dân chủ, minh bạch; chịu sự 

giám sát theo quy định hiện hành; có các biện pháp phòng chống thất thoát, lãng 

phí, tham nhũng và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền được giao. Báo cáo giải 

trình với Ngân hàng thế giới, với các cơ quan: quản lý Nhà nước, bảo vệ pháp 

luật, dân cử, Nhà tài trợ khi được yêu cầu. 

Điều 2. Chức năng của Ban quản lý Dự án 

BQLDA VILG Lạng Sơn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng 

Sơn (Chủ đầu tư của dự án); là đơn vị đại diện cho chủ đầu tư, thực hiện các 

chức năng theo Quyết định thành lập Ban quản lý dự án giúp việc cho Ban Chỉ 

đạo Dự án VILG tỉnh Lạng Sơn. Theo dõi, đánh giá các hoạt động của Dự án 

triển khai tại tỉnh Lạng Sơn. Lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh phí, kế 

hoạch mua sắm và tài chính hàng năm của Dự án. Tổ chức thực hiện các Kế 

hoạch của Dự án đã được phê duyệt; Tổ chức triển khai nội dung quản lý thực 

hiện cơ sở dữ liệu, đăng ký đất đai, quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, 

quản lý tài chính, mua sắm theo quy định của Dự án và quy định của Nhà nước. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn 

 Theo dõi, đánh giá các hoạt động của Dự án triển khai tại tỉnh Lạng Sơn; 

Lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh phí, kế hoạch mua sắm và tài 

chính hàng năm của Dự án gửi Ban Quản lý Dự án Trung ương xem xét, tổng 
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hợp trong kế hoạch chung của Dự án; lập các thủ tục, kế hoạch đấu thầu các gói 

thầu theo giai đoạn của dự án, xin ý kiến cơ quan cấp trên trước khi trình UBND 

tỉnh phê duyệt; 

 Tổ chức thực hiện các Kế hoạch của Dự án đã được phê duyệt; 

 Tổ chức triển khai nội dung quản lý thực hiện cơ sở dữ liệu, đăng ký đất 

đai, quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, quản lý tài chính, mua sắm 

theo quy định của Dự án và quy định của Nhà nước; 

  Làm đầu mối duy trì mối liên hệ và sự tham gia của các bên liên quan ở 

địa phương thông qua các Nhóm tư vấn cộng đồng ở tỉnh các Nhóm tham gia 

cộng đồng ở cấp huyện trong công tác Đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức 

cộng đồng. 

Tổng hợp và định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo Dự án VILG của tỉnh và Ban 

Quản lý Dự án Trung ương về kết quả thực hiện của Dự án. 

Thực hiện quyết toán, kết thúc tổng kết Dự án VILG tỉnh Lạng Sơn. 

 

Chương II 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN    

CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức của BQLDA VILG Lạng Sơn gồm: Phó Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường làm Giám đốc Ban quản lý dự án; Giám đốc Văn phòng 

Đăng ký đất đai làm Phó Giám đốc Ban quản lý dự án. BQLDA VILG Lạng Sơn 

được tổ chức thành các nhóm chức năng sau: 

- Nhóm kỹ thuật; 

- Nhóm Kế hoạch – Tài chính; 

- Nhóm Tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng; 

Các thành viên tham gia các nhóm chức năng do Giám đốc Sở quyết định 

bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, công việc của ban quản lý dự án. 

Điều 5. Nhiệm vụ của các thành viên và các nhóm chức năng 

1. Giám đốc Ban quản lý dự án 

Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Lạng Sơn về hoạt 

động của dự án; là đầu mối giúp UBND tỉnh trong các mối liên hệ giao dịch với 

các Bộ, ngành Trung ương, Nhà tài trợ và các Sở, ngành liên quan trong tỉnh để 

thực hiện dự án đúng mục tiêu, danh mục đầu tư trong Báo cáo nghiên cứu khả 

thi được phê duyệt và các Thoả ước, Hiệp định đã ký với nhà tài trợ. Chịu trách 

nhiệm trước Pháp luật, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường theo thẩm 

quyền được giao. 

2. Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 

 Giúp Giám đốc BQLDA VILG Lạng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều 

hành triển khai thực hiện các hoạt động dự án; tổng hợp báo cáo kết quả triển 
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khai thực hiện Dự án; tổng hợp các vấn đề phát sinh, vướng mắc kịp thời báo 

cáo Giám đốc BQLDA VILG Lạng Sơn để chỉ đạo, tháo gỡ. Ký các văn bản, tờ 

trình của Ban...; thay Giám đốc BQLDA VILG Lạng Sơn điều hành công việc 

khi được uỷ quyền. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Giám đốc BQLDA 

VILG Lạng Sơn về công việc được giao.  

3. Nhiệm vụ của các nhóm chức năng 

 a) Nhóm kỹ thuật có trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện các nội 

dung kế hoạch của dự án liên quan đến xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đất 

đai; đăng ký đất đai; quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của dự án; thực hiện 

công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ của các đơn vị thi công và kiểm tra, nghiệm 

thu sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của dự án liên quan đến trách 

nhiệm của Chủ đầu tư theo quy định; báo cáo Giám đốc BQLDA VILG Lạng 

Sơn kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc và đề xuất xử lý các nội dung liên 

quan đến nhiệm vụ của nhóm. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc 

BQLDA VILG Lạng Sơn đối với sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của 

dự án liên quan đến trách nhiệm của Chủ đầu tư. 

b) Nhóm kế hoạch - tài chính có trách nhiệm tham mưu triển khai các nội 

dung kế hoạch tài chính của dự án; lập các thủ tục, kế hoạch mua sắm, đấu thầu; 

quản lý tài chính, tài sản; thanh quyết toán dự án; tham mưu thực hiện công tác 

hành chính, thủ quỹ của dự án; báo cáo Giám đốc BQLDA VILG Lạng Sơn kết 

quả thực hiện, khó khăn vướng mắc và đề xuất xử lý các nội dung liên quan đến 

nhiệm vụ của nhóm. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc BQLDA 

VILG Lạng Sơn trong công tác kế hoạch tài chính của Ban. 

 c) Nhóm tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng có trách 

nhiệm tham mưu các nội dung: Là dầu mối duy trì mối liên hệ với các nhóm tư 

vấn cộng đồng cấp huyện; tham mưu xây dựng tài liệu tuyên truyền; tổ chức 

thực hiện công tác đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; báo cáo 

Giám đốc BQLDA VILG Lạng Sơn kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc và 

đề xuất xử lý các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của nhóm. Chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và Giám đốc BQLDA VILG Lạng Sơn đối với công tác tuyên 

truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng của dự án liên quan đến trách 

nhiệm của Chủ đầu tư. 

 4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ trưởng các nhóm thực hiện phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. 

Các thành viên Ban quản lý dự án có trách nhiệm thực hiện và hoàn thành 

nhiệm vụ được giao đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế hoạt 

động của Ban; có quyền đề xuất đóng góp ý kiến, biện pháp thực hiện nhiệm vụ 

được giao. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc BQLDA VILG Lạng 

Sơn về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm bảo quản và 

sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản của Ban. Được đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp 

luật. 
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Chương III 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC,  

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

 

 Điều 6. Với UBND các huyện, thành phố thụ hưởng dự án 

BQLDA VILG Lạng Sơn thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với 

UBND huyện, thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các xã, 

phường, thị trấn nơi thụ hưởng dự án theo nguyên tắc phối hợp nhằm giải quyết 

công việc kịp thời, thống nhất và hiệu quả công việc được giao; cung cấp các tài 

liệu có liên quan để thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm hiệu quả, 

đúng quy định. 

Điều 7. Với Ban chỉ đạo dự án VILG tỉnh Lạng Sơn 

Tổng hợp, báo cáo định kỳ, thường xuyên với Ban chỉ đạo dự án VILG 

tỉnh Lạng Sơn về tình hình triển khai thực hiện Dự án, kịp thời đề xuất các khó 

khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để triển khai thực hiện Dự án. 

Điều 8. Với chủ đầu tư (Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư trong phạm vi quyền và nghĩa vụ theo 

quy định về đầu tư công và quản lý thực hiện dự án vay vốn ODA và vốn vay ưu 

đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Thường xuyên báo cáo kịp thời, đầy đủ, trung thực về tình hình triển khai thực 

hiện Dự án, kịp thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để triển khai 

thực hiện Dự án. 

 Điều 9. Với Ban quản lý dự án VILG cấp Trung ương 

 Tuân thủ nghiêm túc sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban quản lý dự án cấp 

Trung ương. Thường xuyên báo cáo kịp thời, đầy đủ, trung thực về tình hình 

triển khai thực hiện của Ban quản lý dự án VILG tỉnh Lạng Sơn. 

 Điều 10. Chế độ làm việc  

 1. BQLDA VILG Lạng Sơn làm việc theo chế độ tập thể, họp thường kỳ 

01 tháng hai lần (2 tuần họp 01 lần) để xem xét và quyết định những vấn đề 

thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ban quản lý dự án. Ban quản lý dự án có 

thể họp bất thường để giai quyết các vấn đề cấp bách theo yêu cầu của Giám 

đốc, Phó Giám đốc ban. 

     2. Các cuộc họp có hiệu lực khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự; 

những vấn đề thảo luận, các ý kiến phát biểu, kết luận phải được thông báo kết 

luận cuộc họp và gửi đến các thành viên Ban quản lý dự án và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan để triển khai thực hiện.    

 Điều 11. Kinh phí hoạt động 

 1. Kinh phí ngân sách Nhà nước cấp từ nguồn ngân sách địa phương 

(Nguồn vốn đối ứng) để phục vụ các hoạt động của Dự án theo quyết định phê 

duyệt của cấp có thẩm quyền; các khoản thu thực hiện dịch vụ và nguồn thu hợp 

pháp khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Căn cứ vào các văn bản quy định chi tiêu áp dụng cho các chương 

trình, dự án ODA và các quy định hiện hành khác. BQLDA VILG Lạng Sơn ban 

hành quy chế chi tiêu nội bộ quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức cụ thể để 

áp dụng.  

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

 Điều 12. Căn cứ Quy chế này, các thành viên BQLDA VILG Lạng Sơn 

và các tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có phát sinh, vướng mắc BQLDA VILG Lạng Sơn tổng hợp, đề xuất, báo cáo 

Giám đốc Sở xem xét, điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 13. Phó BQLDAVILG Lạng Sơn chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này; tổng hợp, đề xuất với Giám đốc BQLDA 

VILG Lạng Sơn và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các vấn đề phát 

sinh, vướng mắc (nếu có)./. 
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