
 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:               /QĐ-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V     c ph  d     Sổ  a  hướng dẫn  hực h  n dự án “Tăng cường q ản lý 

đấ  đa   à cơ sở dữ l    đấ  đa ” (Dự án VILG) 
  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 

của Quốc hội khóa 13; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 

vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 132/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ; 

Căn cứ Quy t định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng   năm 2016 của 

Bộ trư ng 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 s  dữ liệu đất đai”, vay vốn 

Ngân hàng Th  giới; 

Căn cứ Hiệp định tài trợ số Cr. 5887-VN ngày 23 tháng 12 năm 2016 

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát 

triển quốc t  tài trợ cho dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ s  dữ liệu đất 

đai”, vay vốn Ngân hàng Th  giới; 

Xét đề nghị của Tổng cục Quản lý đất đai tại Công văn số 999/TCQLĐĐ-

BQLDAVILG ngày 8 tháng   năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ 

s  dữ liệu đất đai”; 

Theo đề nghị của Vụ trư ng Vụ K  hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ    1            sửa đổi, bổ s ng          Q  ế  địn  nà  Sổ  a  

 ướng  ẫn   ực  i n  ự án “Tăng cường q ản lý đấ  đai và cơ sở  ữ li   đấ  

đai” (Dự án VILG)  

Q  ế  địn  nà    a    ế Q  ế  địn  số 1364/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 

5 nă  2019 của Bộ  rưởng Bộ Tài ng   n và Môi  rường về vi c p         Sổ 

 a   ướng  ẫn   ực  i n  ự án “Tăng cường q ản lý đấ  đai và cơ sở  ữ li   đấ  

đai” (Dự án VILG).  
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Đ    2. Tổng cục Q ản lý đấ  đai có  rác  n i   p ối  ợp với các đơn vị 

có li n q an,  ổ c ức  riển   ai   ực  i n các bước  iếp      đả  bả  đúng q   

địn   i n  àn  và các điề  ước q ốc  ế đã  ý  ế   

Đ    3. Q  ế  địn  nà  có  i   lực  ừ ngà   ý  

C án  Văn p òng Bộ; Vụ  rưởng các Vụ: Kế   ạc  - Tài c ín , Hợp  ác 

q ốc  ế, Tổ c ức cán bộ; Tổng cục  rưởng Tổng cục Q ản lý đấ  đai; C ủ  ịc  

Ủ  ban n ân  ân các  ỉn ,   àn  p ố  rực    ộc Tr ng ương   a  gia   ực  i n 

Dự án VILG; Giá  đốc Sở Tài ng   n và Môi  rường các  ỉn ,   àn  p ố  rực 

   ộc Tr ng ương và T ủ  rưởng các đơn vị có liên quan  rực    ộc Bộ c ị  

 rác  n i     i  àn  Q  ế  địn  nà  /  

Nơi nhận: 

- N ư Điề  3; 

- Bộ  rưởng Trần Hồng Hà (để bá  cá ); 

- Các Bộ: KH&ĐT, TC;  

- Lư : VT, KHTC, LHa. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Minh Ngân 
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