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V/v đề nghị phối hợp đăng tải trên cổng thông tin 
điện tử của các huyện, thành phố về nội dung dự 
thảo lấy ý kiến góp ý Kế hoạch phát triển dân tộc  
thiểu số thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai  
và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Vĩnh Long  
                                             
                                   Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố 
                                                    - Ban dân tộc tỉnh Vĩnh Long 
                                                    - Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 
 

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 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 1236/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng 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 sở dữ liệu đất đai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới 
(Dự án VILG); 

Căn cứ Quyết định số 1364/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 5 năm 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” (Dự án VILG); 

Căn cứ Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 
Long về việc phê duyệt dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực 
hiện tại tỉnh Vĩnh Long; 

Đến nay, Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thiện dự thảo Kế 
hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP). Để thực hiện theo đúng quy định của Sổ tay 
hướng dẫn thực hiện dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long kính đề nghị 
Ban dân tộc tỉnh Vĩnh Long và UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn tỉnh đăng tải bản dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) 
với nội dung như sau: 

  1. Đối với Ban dân tộc tỉnh Vĩnh Long, Phòng dân tộc và UBND các huyện, thành 
phố: 

       - Đăng tải nội dung bản dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) 
thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Vĩnh 
Long, trên trang thông tin điện tử của đơn vị từ ngày 25/11/2019, nội dung bản dự thảo 
Kế hoạch đề nghị Ban dân tộc tỉnh Vĩnh Long và UBND các huyện, thành phố lấy trên 
Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long tại địa chỉ:  

https://stnmt.vinhlong.gov.vn/web/guest/tin-tuc/-
/journal_content/56_INSTANCE_SmuDAxAb2I1Z/2486115/4919677 



       - Niêm yết bản dự thảo Kế hoạch tại trụ sở UBND các huyện, thị, thành phố và 
Phòng Dân tộc các huyện, thị, thành phố. 

     2. Đối với UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh: 

Thực hiện niêm yết bản dự thảo Kế hoạch tại trụ sở UBND các xã, phường, thị 
trấn có đông người dân tộc Kh’mer theo danh sách sau: 

STT Tên xã Huyện, Thị 

1 Thuận An TX Bình Minh 

2 Đông Thành TX Bình Minh 

3 Đông Bình TX Bình Minh 

4 Phường Đông Thuận TX Bình Minh 

5 Phường Cái Vồn TX Bình Minh 

6 Loan Mỹ Huyện Tam Bình 

7 Thiện Mỹ Huyện Trà Ôn 

8 Hựu Thành Huyện Trà Ôn 

9 Trà Côn Huyện Trà Ôn 

10 Tân Mỹ Huyện Trà Ôn 

11 Trung Hiếu Huyện Vũng Liêm 

12 Thị trấn Vũng Liêm Huyện Vũng Liêm 

13 Trung Thành Huyện Vũng Liêm 
 

Đây là nội dung quan trọng trong việc triển khai thực hiện dự án “Tăng cường 
quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Vĩnh Long, vốn vay WB, Sở Tài 
nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện ./ 

Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC 
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