
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 1798/QĐ-UBND An Giang, ngày 30  tháng 7 năm 2020 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 31/5/20216 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số dự án 

“Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai – VILG” 

 trên địa bàn tỉnh An Giang  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

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 1238/QĐ-BTNMT ngày 30/05/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Khung kế hoạch dân tộc thiểu 
số dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - VILG; 

Căn cứ Quyết định số 1364/QĐ-BTNMT ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự 
án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường 
quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 31/07/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt cơ cấu tổng mức đầu tư điều chỉnh kế 

hoạch tổng thể giai đoạn 2017-2022 của dự án “Tăng cường quản lý đất đai và 

cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang”; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 279/TTr-

STNMT ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Khoản 3, Điều 2 Quyết định số 

1476/QĐ-UBND ngày 31/5/20216 của UBND tỉnh An Giang thành: UBND 

huyện, thị xã, thành phố (địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số) quyết định thành 

lập nhóm cộng đồng tư vấn dân tộc thiểu số cấp huyện và chỉ đạo thành lập 

nhóm tư vấn cộng đồng dân tộc thiểu số cấp xã. 

Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số dự án 

“Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai – VILG” tỉnh An Giang 



 

ban hành kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang, cụ thể: 

 1. Bổ sung thời gian thực hiện: đến năm 2021. 

 2. Điều chỉnh kinh phí thực hiện: 20.000 USD, tương đương 438.540.000 

đồng (theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh) 

 3. Điều chỉnh Phụ lục kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 

31/5/20216 của UBND tỉnh (đính kèm phụ lục). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng 

Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án VILG tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 



 

PHỤ LỤC 

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN KÍNH PHÍ 

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH AN GIANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 
TT Nội dung thực hiện Số 

hội 

nghị 

Số 

lượng 

(người) 

Thời gian  Kinh phí 

thực hiện 

(USD) 

Ghi chú 

 

1 

Tổ chức hội thảo lấy ý 

kiến tham vấn của 

Nhóm tư vấn cộng đồng 

cấp tỉnh – huyện, xã,.. 

 

4 

 

60 

 

01 ngày 

 

5.000 

 

 

 

 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Xây dựng 

kế hoạch 

chi tiết 

Triển khai 

thực hiện 

các nội 

dung dự án 

 

2 

Tổ chức tập huấn cho cán 

bộ lãnh đạo xã, trưởng ấp, 

cán bộ dân tộc, người có 

uy tín trong đồng bào dân 

tộc (như sư, sải, à cha,…) 

của huyện  (120 người x 1 

ngày ) 

 

4 

 

120 

 

01 ngày 

 

5.000 

 

3 

Tổ chức cuộc họp tham 

vấn cộng đồng lấy ý kiến, 

tuyên truyền các hộ dân 

tộc thiểu số. 

 

20 

 

40 

 

01 buổi 

 

8.000 

 

 

4 

Tổ chức hội nghị tập huấn 

nâng cao kỹ năng giải 

quyết tranh chấp đất đai 

của cán bộ địa chính và tổ 

hòa giải ở ấp 

 

2 

 

100 

 

01 ngày 

 

2.000 

Tổng cộng    20.000  

 Tổng kinh phí thực hiện: 20.000 USD, tương đương 438.540.000 đồng 

(Theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 31/7/2019  của UBND tỉnh An 

Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án “Tăng cường quản 

lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh an Giang).  
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