
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch 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” giai đoạn 2021-2023 

–––––– 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 513 

 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian 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 quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 

2012 và Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 

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”; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch 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” giai đoạn 2021-2023 (sau đây viết tắt là 

Dự án 513). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai 

thực hiện Dự án 513 Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 các 
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tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương 

(Bộ Nội vụ) và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

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

- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn; 

- Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tài chính, 

Ngoại giao, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi 

trường, Tư pháp; 

- UBND và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

- Lưu: VT, CQĐP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

Trần Anh Tuấn 
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