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Số: 1995/QĐ-UBND An Giang, ngày 24 tháng 8 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập nhóm tư vấn cộng đồng tỉnh An Giang để thực hiện  

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  

 

CHỦ TỊCH 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 30/05/2016 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”; 

Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc 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; 

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh 

An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 

31/5/2016 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; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 389/TTr-

STNMT ngày 17 tháng 8 năm 2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập nhóm tư vấn cộng đồng tỉnh An Giang để thực hiện 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, bao gồm các ông (bà) có tên 

sau đây: 

1. Ông Nguyễn Trọng Thành, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường - Trưởng nhóm; 

2. Mời ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh An Giang – Phó Trưởng nhóm; 

3. Ông Lý Minh Châu, Trưởng Ban Dân tộc – Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang – Thành viên;  

4. Bà Khưu Thị Hồng, Phó trưởng Ban Tổ chức – Tôn giáo Dân tộc, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang – Thành viên; 

5. Bà Som Bath Phi Ni Ra, Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh An Giang – Thành viên; 

6. Ông Chau Chanh Thay, Trưởng phòng Chính sách dân tộc, Ban Dân 

tộc tỉnh An Giang – Thành viên; 

7. Bà Su Ka Ri, Phó Trưởng phòng Chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh 

An Giang – Thành viên; 

8. Ông Dương Chí Dũng – Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 

An Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên; 

9. Ông Lê Thanh Thiện – Phó Chánh Văn phòng, Sở Tài nguyên và Môi 

trường – Thư ký. 

Điều 2. Trách nhiệm của nhóm tư vấn cộng đồng tỉnh An Giang 

1. Tổ chức đào tạo, tập huấn, tham vấn cộng đồng; hướng dẫn nhóm tư 

vấn cộng đồng cấp huyện triển khai kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số theo 

Quyết định đã được phê duyệt. 

2. Nhóm tư vấn cộng đồng triển khai các nội dung của Dự án VILG tỉnh 

An Giang phù hợp với từng dân tộc thiểu số và địa bàn sinh sống của người dân. 

Điều 3. Cơ chế hoạt động 

Nhóm tư vấn cộng đồng tỉnh An Giang làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; 

được huy động cán bộ, những người có uy tín, am hiểu tình hình địa phương 

trong quá trình tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận 

thức đối với Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - 

VILG” trên địa bàn tỉnh An Giang; được hưởng chế độ theo quy định hiện hành 

(nếu có) và tự giải thể sau khi kết thúc dự án. 
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Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án VILG tỉnh An 

Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- UBND tỉnh: CT và các PCT; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN; 

- Lưu: VT. 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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