
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 629 /UBND-VP Đình Lập, ngày 18 tháng 6 năm 2019 

V/v xin ý kiến chỉ đạo công hàm Hội 

đàm tại mốc 1276, mốc 1284 và đề 

nghị vận chuyển vật liệu qua đường 

thông tầm nhìn biên giới đoạn từ mốc 

1269 về hướng 1268 khoảng 200m 

do có đoạn biên giới địa hình hạn chế 
 

Kính gửi: - UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Ngoại vụ Tỉnh Lạng Sơn; 

- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Lạng Sơn. 

 

  Ngày 17/6/2019, UBND huyện Đình Lập nhận được Công hàm của 

Chính huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc về việc tổ chức Hội đàm thực 

địa tại mốc 1276 và mốc 1284 để cùng xác định thực địa đoạn biên giới chưa rõ 

ràng và xác nhận vị trí hàng rào sắt tại đoạn biên giới mốc 1275 – 1276, 1284 – 

1285. Đồng thời đề nghị vận chuyển vật liệu qua đường thông tầm nhìn biên 

giới đoạn từ mốc 1269 về hướng 1268 khoảng 200m do có đoạn biên giới địa 

hình hạn chế. 

 (Công hàm và bản dịch Công hàm của Chính Phủ nhân dân huyện Ninh 

Minh gửi kèm theo) 

 Trên cơ sở nội dung Công hàm của Chính phủ nhân dân huyện Ninh 

Minh, Quảng Tây, Trung Quốc, UBND huyện đề xuất thành lập hai đoàn công 

tác gồm các thành phần: Đại diện lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo Văn 

phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng Đồn Biên phòng Bắc Xa; Trưởng đồn 

biên phòng Chi Lăng; Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Cán bộ 

phiên dịch Đồn biên phòng Bắc Xa, Chi Lăng; Chuyên viên Văn phòng HĐND 

và UBND huyện. 

 UBND huyện trân trọng báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, 

chỉ đạo./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- UBND các xã: Bính Xá, Bắc Xa; 

- Lưu: VT.          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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