
BỘ NỘI VỤ 

BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN DỰ ÁN 513 
 

Số:         /BNV-BCĐ 
V/v báo cáo kết quả thực hiện Dự án 513. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 

Để chuẩn bị tổng kết công tác triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, 

hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa 

giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 và Quyết 

định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Dự 

án 513), Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513, Bộ Nội vụ đề nghị Quý 

Bộ, địa phương có văn bản báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Dự 

án tại cơ quan, đơn vị (Đề cương kèm theo) gửi đến Bộ Nội vụ trước ngày 

30/6/2020 để tổng hợp chung. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Bộ, địa phương./.  

     

  

Nơi nhận 

- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn; 

- Các Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, Vụ CQĐP (2b). 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

 

 

THỨ TRƯỞNG  

Trần Anh Tuấn 
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