
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN VILG 

 

Số: 970 /CV-BCĐ VILG 
V/v đăng tải Kế hoạch  

Phát triển dân tộc thiểu số 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 7  năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, 

  Tràng  Định, Bình Gia và thành phố Lạng Sơn; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và 

   môi trường. 
 

 

 Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, 

Bình Gia, Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (viết tắt là Dự án VILG). Quyết định số 

957/QĐ-UBND ngày 27/5/219 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổng thể và kế 

hoạch thực hiện năm 2019 dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện: Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia và 

Lộc Bình. 

 Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số là một trong những nội dung quan 

trọng của Dự án VILG. Để hoàn thiện và gửi Ngân hàng thế giới chấp thuận Kế 

hoạch phát triển dân tộc thiểu số, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đề nghị UBND các 

huyện, thành phố thuộc Dự án đăng tải công khai nội dung Kế hoạch Phát triển 

dân tộc thiểu số lên trang thông tin điện tử của huyện, thành phố và gửi đường 

Link đăng tải về địa chỉ thư điện tử: damtue0509@gmail.com xong trước ngày 

10/7/2019 để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Ban Quản lý Dự án 

VILG Trung ương và Ngân hàng thế giới. Trung tâm Công nghệ thông tin tài 

nguyên và môi trường đăng tải Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số lên trang 

thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 (Bản file số Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số gửi kèm theo Công văn 

này trên eOffice; chi tiết liên hệ ông Đàm Văn Tuệ, chuyên viên Phòng Quản lý 

đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, SĐT 0915305405). 

 Ban Chỉ đạo Dự án VILG đề nghị UBND huyện, thành phố quan tâm, phối 

hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Đ/c Trưởng BCĐDA VILG (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- BQLDA VILG; 

- VSP, QLĐĐ, KH-TC; 

- Lưu: VT, BCĐ.     

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  
 

 

 

 

 

Giám đốc Sở TN&MT 

Bùi Văn Côi 
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