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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND        Nam Định, ngày      tháng 3 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

 V/v Kiện toàn Ban quản lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai  

và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Nam Định. 
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; 

 Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt danh mục 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 2557/QĐ-CTN ngày 05/12/2016 của Chủ tịch nước về việc 

ký hiệp định tài trợ của dự án “tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”; 

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

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 các Quyết định của UBND tỉnh Nam Định: số 1864/QĐ-UBND ngày 

07/9/2016 phê duyệt dự án “tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực 

hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới; số 39/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 

về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Nam Định; số 2660/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 về việc thành lập Ban 

quản lý Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh 

Nam Định; số 846/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 về việc kiện toàn Ban quản lý dự án 

“Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Nam Định; số 

2139/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 về việc kiện toàn Ban quản lý dự án “Tăng cường quản 

lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Nam Định; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 390/TTr-STNMT ngày 05/02/2021 của Sở Tài nguyên 

& Môi trường về việc kiện toàn Ban quản lý Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở 

dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Nam Định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban quản lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở 

dữ liệu đất đai” (sau đây gọi tắt là Ban quản lý dự án) thực hiện tại tỉnh Nam Định, 

gồm các ông, bà có tên sau đây:  

1. Ông Phạm Văn Sơn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Giám đốc 

dự án; 

 2. Ông Bùi Công Mậu - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó 

Giám đốc dự án; 
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 3. Ông Nguyễn Công Đính –Trưởng phòng Đo đạc và Đăng ký đất đai - Ủy 

viên thường trực; 

 4. Ông Mai Thế Thủy - Phụ trách Phòng Kế hoạch tài chính - Ủy viên; 

 5. Ông Nguyễn Thành Trung – Chánh Văn phòng Sở - Ủy viên; 

 6. Bà Phạm Thị Thanh - Kế toán trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy 

viên phụ trách kế toán; 

 7. Bà Trịnh Thị Hồng - Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính - Ủy viên; 

 8. Ông Bùi Huy Hùng - Quyền Giám đốc Trung tâm CNTT - Ủy viên; 

 9. Ông Đặng Đình Hanh - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT - Ủy viên; 

 10. Ông Vũ Huy Hoàng – Chuyên viên phòng Đo đạc & ĐKĐĐ - Ủy viên; 

 11. Bà Lã Thị Thanh Nga - Chuyên viên phòng Đo đạc & ĐKĐĐ - Ủy viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý dự án: 

- Ban quản lý dự án là cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo dự án “Tăng cường 

quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tổ chức thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. 

- Ban quản lý dự án được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và sử dụng 

con dấu riêng để hoạt động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quản lý tài chính theo 

đúng quy định của pháp luật. 

- Các thành viên của Ban quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và 

được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành; Nhiệm vụ cụ thể của từng thành 

viên do Giám đốc Ban quản lý dự án phân công. 

- Ban Quản lý dự án tự giải thể sau khi thực hiện xong dự án. 

Điều 3. Yêu cầu đối với Ban quản lý dự án: 

 - Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện dự án về 

UBND tỉnh, Ban chỉ đạo dự án và Bộ Tài nguyên & Môi trường theo quy định. 

 - Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc quản lý, sử dụng kinh phí của 

dự án. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký: 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; các 

ông, bà có tên tại điều 1 quyết định này; thủ trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- Như điều 4;                                                                            

- Lưu: Vp1, Vp3. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                               
 

 Nguyễn Phùng Hoan 
 




