
UỶ BAN NHÂN DÂN  
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§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn, bổ sung nhiệm vụ Ban Quản lý Tiểu dự án 

 sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn 

đập’’ (WB8) tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 60/TTr-SNN ngày 23/4/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn 

đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn (viết tắt là Ban Quản lý dự án), gồm các ông (bà) có tên 

sau: 

1. Ông Trần Quang Vinh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng Ban. 

2. Ông Trần Văn Lộc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng Ban, phụ trách 

quản lý đấu thầu, kế hoạch dự án, giám sát đánh giá (M&E), chính sách an toàn 

môi trường, quản lý an toàn xã hội. 

3. Ông Lăng Đức Thạch, Trưởng Phòng Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cán bộ phụ 

trách việc thực hiện dự án, giám sát việc thực hiện dự án (giám sát khảo sát, thi 

công xây dựng). 

4. Bà Mai Thu Linh, Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cán bộ phụ trách kế toán, 

quản lý tài chính. 
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5. Ông Vi Minh Khôi, Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cán bộ quản lý chính sách an 

toàn môi trường, quản lý an toàn xã hội. 

6. Ông Cam Văn Lâm, Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cán bộ thực hiện nhiệm vụ lập 

và giám sát kế hoạch dự án, quản lý đấu thầu. 

7. Ông Sầm Đình Chiến, Phụ trách Phòng Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Phụ 

trách giám sát kế hoạch và giám sát thực hiện dự án, giám sát đánh giá (M&E).   

8. Bà Lý Hoàng Yến, nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cán bộ phụ trách hành chính, 

văn thư, thủ quỹ. 

9. Các ông (bà): Hoàng Thị Thu Hoài, Tạ Văn Quý, Âu Thị Ngọc Diệp, 

viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn - Cán bộ phụ trách chính sách đền bù, tái định cư. 

10. Các ông/bà: Phan Thanh Lan, Nguyễn Mạnh Tùng, Nguyên Hồng 

Hạnh, Tống Quang Vinh, nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cán bộ kiểm tra giám sát thi công 

hiện trường và thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Ban phân công. 

Điều 2. Bổ sung nhiệm vụ Ban Quản lý dự án quy định tại Điều 2 Quyết 

định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:  

Ban Quản lý dự án được sử dụng tài sản, phương tiện hiện có của Ban 

Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để thực hiện dự án. 

Điều 3. Các nội dung khác không đề cập taị Quyết điṇh này giữ nguyên 

theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ NN&PTNT; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: TH, KTTH, NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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