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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới
đơn vị hành chính các cấp của tỉnh Ninh Thuận đã được hoàn thiện,
hiện đại hóa theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg
Ký bởi: Cục Đo đạc - Bản
đồ
ngày
02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
và Thông tin Địa lý Việt Nam
Email: cddbd@monre.gov.vn
Cơ quan: Cục Đo đạc và Bản
đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên
và Môi trường
Ngày ký: 01.12.2020 16:40:22
+07:00

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

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 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt 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” (viết tắt là
Dự án 513) và Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án 513 đến
ngày 31 tháng 12 năm 2020;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT/BTNMT-BNV-BNG-BQP
ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ
Ngoại giao, Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác đo đạc và bản đồ về địa giới
hành chính và biên giới quốc gia;
Căn cứ Văn bản số 5912/BNV-CQĐP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của
Bộ Nội vụ về kết quả thẩm định hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các
cấp tỉnh Ninh Thuận và Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về kết quả sửa chữa sản phẩm của Dự
án 513 tỉnh Ninh Thuận;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính cấp xã (65 đơn
vị), cấp huyện (07 đơn vị), cấp tỉnh (01 đơn vị) của tỉnh Ninh Thuận đã được hoàn
thiện, hiện đại hóa theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5
năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ đủ điều kiện đưa vào quản lý, sử dụng và nộp
lưu trữ quốc gia.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch
- Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và
các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận;
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, CQĐP (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn
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