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Số: 865 /UBND-VP Đình Lập, ngày 27 tháng 9 năm 2018 

V/v phía huyện Ninh Minh, Quảng 

Tây, Trung Quốc xây dựng hàng rào 

sắt tại khu vực mốc 1200 - 1299 

 

 

   Kính gửi:  

         - Các Đồn Biên phòng: Bắc Xa, Chi Lăng; 

         - UBND các xã: Bắc Xa, Bính Xá. 

     

  Ngày 14/9/2018, UBND huyện Đình Lập nhận được Thư thông báo của 

Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh về việc phía bạn tiến hành làm hàng rào 

sắt trên tuyến biên giới từ mốc 1200 đến mốc 1299. 

Thực hiện Công văn số 672/SNgV-QLBG ngày 19/9/2018 của Sở Ngoại 

vụ tỉnh Lạng Sơn về việc phía huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc xây 

dựng hàng rào sắt tại khu vực mốc 1200 - 1299; ngày 27/9/2018, UBND huyện 

đã có Công hàm phúc đáp đồng ý cho huyện Ninh Minh triển khai thực hiện làm 

hàng rào sắt theo Thư thông báo của phía bạn. Để thực hiện tốt công tác quản lý 

biên giới trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Các Đồn Biên phòng Bắc Xa, Chi Lăng cử cán bộ theo dõi, giám sát thi 

công phía Trung Quốc, tuyệt đối không để phía Trung Quốc thi công trùng lên 

đường biên giới, trong phạm vi đường thông tầm nhìn biên giới và đặc biệt 

không để phía Trung Quốc lợi dụng việc xây dựng các công trình giám sát, ngăn 

chặn để xây dựng các công trình phục vụ mục đích khác, đảm bảo không làm 

ảnh hưởng đến hướng đi của đường biên giới, tuân thủ nghiêm các quy định của 

Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; 

bám sát theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Biên giới quốc gia tại Công văn số 

371/UBBG-VT ngày 03/11/2017 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 

số 3877/VP-NC ngày 13/11/2017; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

2. UBND các xã Bắc Xa, Bính Xá chủ động nắm tình hình, kịp thời phối 

hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn giải quyết các vấn 

đề phát sinh, báo cáo UBND huyện chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền. 

(Có Thư thông báo của Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh; Công 

hàm phúc đáp của UBND huyện Đình Lập; Công văn số 371/UBBG-VT 

ngày 03/11/2017; Công văn số 3877/VP-NC ngày 13/11/2017; Công văn số 

672/SNgV-QLBG ngày 19/9/2018 của Sở Ngoại vụ gửi kèm trên Chương 

trình eOffice) 
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UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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