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Sơn La, ngày 04 tháng 7 năm 2019 
 

V/v đăng tải công khai dự thảo Kế 

hoạch phát triển dân tộc thiểu số Dự 

án Tăng cường quản lý đất đai và cơ 

sở dữ liệu đất đai (VILG) tỉnh Sơn La 
 

Kính gửi: UBND các huyện: Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, 

Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên. 

 

Thực hiện Công văn số 4176/UBND-KT ngày 17/11/2018 về việc giao 

nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số Dự án Tăng cường quản lý 

đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) tỉnh Sơn La.  

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu 

số Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) tỉnh Sơn La. 

Theo quy định của Ngân hàng thế giới thì trên cơ sở bản dự thảo hoàn thiện, 

có sự đồng ý của Ngân hàng thế giới, Ban quản lý dự án VILG cấp tỉnh, cấp huyện 

cần đăng tải công khai Dự thảo trên website của địa phương làm cơ sở để Ngân 

hàng thế giới cấp thư không phản đối. 

Do đó Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện thuộc vùng 

dự án:  

1. Đăng tải công khai Dự thảo Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) tỉnh Sơn 

La trên trang thông tin điện tử của huyện. Báo cáo việc đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của huyện (gửi đường link) qua địa chỉ email: 

trungnd.stnmt@sonla.gov.vn trước ngày 05/7/2019. 

2. Photo Dự thảo Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) tỉnh Sơn La gửi cho 

UBND các xã thuộc vùng dự án của huyện mỗi xã 01 bộ. 

 (Dự thảo bằng phiên bản tiếng việt và tiếng anh được gửi kèm theo Công 

văn này). 

Rất mong sự quan tâm phối hợp thực hiện của UBND các huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, VP, Trung, 8b. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

Phạm Văn Thi 
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