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Số:          /QĐ-STNMT Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2021 
              

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành 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   

 
  

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
 

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả khi Dự án 

“Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn Ngân hàng Thế 

giới; Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Tăng cường 

quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG); 

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc 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 1723/QĐ-UBND ngày 

26/9/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập 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; Quyết định số 

1222/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 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 Giám đốc Ban quản lý dự án VILG tỉnh Lạng Sơn, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 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 (gọi tắt là BQLDA VILG Lạng Sơn).  

 Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 158a/QĐ-STNMT ngày 25/5/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc ban hành 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.  
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  Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng: Quản lý đất đai, Kế 

hoạch - Tài chính, Giám đốc các đơn vị: Trung tâm công nghệ thông tin tài 

nguyên môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, BQLDA VILG Lạng Sơn và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                  
- Như Điều 3;                                                                     

- Lãnh đạo Sở; 

- BQLDA VILG tỉnh;                                  

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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