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QUYẾT ĐỊNH 

Về thời gian làm việc tại 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. 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính 

quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của 

các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/05/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 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”, vay vốn 

Ngân hàng Thế giới; 

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”; 

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 24/6/2021của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việcKiện 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; 

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-STNMT ngày 05/7/2021của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việcbổ sung thành viên tham gia 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.Thời gian làm việc của thành viên Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh 

Lạng Sơn (gọi tắt là BQLDA) chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm. 

Các cá nhân được cử làm việc tại BQLDA sẽ hoạt động theo các nhóm 

chức năng, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc BQLDA về các 

nhiệm vụ được giao. 

Điều 2. Giám đốc BQLDAcó trách nhiệm quản lý chặt chẽ, phân công 
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nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên có tên trong danh sách tại Điều 1, đảm 

bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Các cá nhân được điều động làm việc kiêm nhiệm tại BQLDA; 

Giám đốc BQLDA thống nhất với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lập 

kế hoạch, phân công công việc thực hiện ở BQLDA và ở cơ quan, đơn vị, đảm 

bảo trách nhiệm quản lý về thời gian, nội dung công việc. BQLDA có trách 

nhiệm chi trả phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án theo tỷ lệ tương ứng với 

thời gian làm việc tại BQLDA. Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án 

một tháng cho một cá nhân tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp lương 

một tháng của cá nhân đó. Kinh phí chi trả phụ cấp kiêm nhiệm sử dụng từ 

nguồn vốn đối ứng ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. 

Đơn vị chủ quản có các cá nhân được điều động tham gia BQLDA phối 

hợp chặt chẽ với Giám đốc BQLDA trong việc quản lý, phân công thành viên 

tham gia Dự án và công việc tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm hợp lý không 

chồng chéo về công việc và thời gian. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 46/QĐ-STNMT ngày 23/02/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

Điều 5.Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, 

Quản lý đất đai; Giám đốc BQLDA 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 trong danh sách tại Điều 1 có trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Ban QLDA VILG; 
- Lưu:VT. 

 
 

 
 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Bùi Văn Côi 
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PHỤ LỤC 1 
Danh sách cán bộ và mức thời gian tham gia BQLDA VILG tỉnh Lạng Sơn 

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnhsố/QĐ-STNMTngày/7/2021) 
S 

TT 
 

Vị trí 
 

Tên cán bộ tham gia 
Tổng thời 
giantham 
gia Dựán 

I Lãnh đạo Ban 

1 Giám đốc Ban 
Ông Ngô Viết Hải - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
50% 

2 Phó Giám đốc Ban 
Ông Nguyễn Đại Dương - Giám đốc Văn phòng 

đăng ký đất đai 
50% 

II Nhóm tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng 

1 Phó trưởng nhóm 
Bà Lê Thị Hải -Phó Trưởng Phòng Quản lý đất 

đai 
50% 

 III Nhóm Kế hoạch –Tài chính, Đấu thầu 

   1 Trưởng Nhóm 
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Phòng Kế 

hoạch-Tài chính 
50% 

   2 Phó Trưởng nhóm Bà Lương Thu Luyên - Phó Chánh Văn phòng Sở 50% 

   3 Thành viên Bà Ngô Thanh Mai - Kế toán Trưởng 50% 

   4 Thành viên 
Bà Hoàng Phương Thúy - Chuyên viên phòng 

Kế hoạch - Tài chính 
50% 

IV Nhóm kỹ thuật 

   1 Phó Trưởng nhóm 
Bà Phan Thị Quyên - Phó Giám đốc Văn phòng 

Đăng ký đất đai 
50% 

   2 Phó Trưởng nhóm 
Ông Hoàng Văn Toàn - Giám đốc Trung tâm 

công nghệ thông tin TN và MT 
50% 

3 Thành viên 
Ông Tạ Quốc Vinh - Phó Giám đốc Văn phòng 

đăng ký đất đai 
50% 

4 Thành viên 
Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng Đăng ký và 

cấp GCNVăn phòng đăng ký đất đai 
50% 

5 Thành viên 
Ông Vy Khánh Luân - Viên chức Văn phòng 

đăng ký đất đai 
50% 

6 Thành viên 
Ông Nguyễn Hữu Đức - Viên chức Văn phòng 

đăng ký đất đai 
50% 

7 Thành viên 
Ông Ngô Lập Sơn - Viên chức Văn phòng đăng 

ký đất đai 
50% 
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