ỦY BAN NHÂN ĐÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1916 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2298/QĐ-UBND
ngày 09/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh
Thiết kế kỹ thuật - dự toán Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ
địa giới hành chính các cấp tỉnh Lạng Sơn”
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh
Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới
hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”;
Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa
hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành
chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012, Quyết định số 874/QĐTTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo số 256/BC-SNV ngày
14/9/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày
09/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ
thuật - dự toán Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành
chính các cấp tỉnh Lạng Sơn” như sau:
"3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, cụ thể:
a) Thời gian thực hiện hạng mục công việc xây dựng hồ sơ, bản đồ địa
giới hành chính các cấp tỉnh Lạng Sơn: hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31
tháng 12 năm 2021.
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b) Thời gian thực hiện tiếp nhận chuyển giao công nghệ quản lý, khai thác
sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính và các nhiệm vụ liên
quan khác (nếu có): theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các cơ quan
trung ương.
Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày
09/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh giữ nguyên không thay đổi.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ,
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Kho Bạc Nhà nước,
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Nội vụ, TN&MT, TC;
- BCĐ Dự án 513 (Bộ Nội vụ);
- Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh ;
- Thành viên BCĐ và Tổ CV BCĐ 513 của tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh,
các Phòng : KT, THNC, TT THCB;
- Lưu: VT (HXĐ).
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