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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, khảo sát tuyến 

 biên giới thuộc địa bàn huyện Đình Lập 

 

  Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-BCĐ ngày 16/10/2019 của Ban chỉ đạo 

kiểm tra đơn phương và kiển tra liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – 

Trung Quốc về việc phối hợp kiểm tra, khảo sát đơn phương tuyến biên giới trên 

đất liền Việt Nam – Trung Quốc thuộc địa bàn Tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện đã 

xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát tuyến biên giới thuộc địa bàn huyện Đình 

Lập, kết quả cụ thể như sau: 

I. Tổ chức Đoàn tham gia kiểm tra, khảo sát 

1. Thành phần: 

Đoàn khảo sát của huyện do đồng chí Nông Minh Cát – Phó Chủ tịch 

UBND huyện làm trưởng đoàn; Thành viên đoàn gồm có đại diện lãnh đạo các 

đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công 

an huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Đồn biên phòng Chi Lăng, 

Đồn biên phòng Bắc Xa, UBND xã Bính Xá, UBND xã Bắc Xa. 

2 Thời gian, địa điểm 

Tiến hành kiểm tra, khảo sát từ ngày 04 đến 06/11/2019, cụ thể: 

- Từ 07 giờ 30 phút ngày 04/11/2019, khảo sát đoạn biên giới từ Mốc 1265 

+ 1.148 m đến Mốc 1275 + 800m. 

- Từ 07 giờ 30 phút ngày 05/11/2019 đến 17 giờ 00 ngày 06/11/2019 khảo 

sát đoạn biên giới từ Mốc 1275+800m đến Mốc 1300/3. 

II. Kết quả kiểm tra, khảo sát 

1. Nội dung kiểm tra, khảo sát 

- Kiểm tra công tác quản lý đường biên, Môc giới theo 03 Văn kiện pháp lý 

về biên giới; khảo sát, đánh giá sự phù hợp hay không phù hợp giữa lời văn mô tả 

của Nghị định thư phân giới cắm mốc và bản đồ đính kèm với địa hình ngoài 

thực địa, nhất là các khu vực hai bên có nhận thức khác nhau về hướng đi của 

đường biên giới, những điểm đặc trưng, điểm chuyển hướng đi của đường biên 

giới trên thực địa. 
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- Nghiên cứu đánh giá các khu vực có nguy cơ sát lở, ảnh hưởng đến sự ổn 

định của đường biên giới, các khu vực cắm Mốc bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở, sụt 

lún ảnh hưởng đến bền vững của cột Mốc. 

2. Kết quả kiểm tra, khảo sát 

- Về công tác quản lý, bảo vệ biên giới: UBND huyện đã tổ chức quản lý, 

bảo vệ biên giới chặt chẽ theo 03 văn kiện pháp lý về biên giới, xử lý, giải quyết 

các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng chủ trương, đối sách và các văn bản 

thảo thuận giữa hai nước, giữ vững được chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. 

- Các khu vực không phù hợp giữa lời văn mô tả của Nghị định thư phân 

giới cắm Mốc và bản đồ đính kèm Nghị định thư phân giới cắm Mốc với địa hình 

ngoài thực địa. 

- Các Đoạn biên giới khó nhận biết: 

+ Tại đoạn biên giới khu vực Mốc 1277 - 700m (khu vực yên ngựa, phía 

tây Mốc 1277 có tọa độ 0250032700 đến tọa độ 0253032750, bản đồ VN2000, tỷ 

lệ 1/50.000, mảnh Đình Lập 6452 III). 

+ Tại đoạn biên giới khu vực Mốc 1288 + 830: Tại khu vực biên giới này 

Sống núi thực địa không trùng khớp sống núi trên bản đồ. 

+ Tại đoạn biên giới khu vực Mốc 1289 + 1350: Sống núi thực địa không 

trùng khớp sống núi trên bản đồ. 

+ Tại đoạn biên giới khu vực Mốc 1292 + 1400: Sống núi thực địa không 

trùng khớp sống núi trên bản đồ. 

+ Tại khu vực Mốc 1300/2 – mốc 1300/3: Đầu đoạn thẳng, khó nhận biến 

tại điểm độ cao 779. 

- Tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến sự ổn định của đường biên 

giới: 

+ Tại khu vực Mốc 1268 + 500m (Chiều dài khoảng 25m), có nguy cơ sạt 

lở sang phía Trung Quốc và có thể làm mất dấu hiệu đường biên giới. 

+ Tại khu vực Mốc 1268 + 790m đến Mốc 1269 (chiều dài khoảng 250m), 

khu vực này trước đây phía Trung Quốc làm đường ra cửa khẩu (Khu vực Mốc 

1269 – Mốc 1270) đã cuốc bạt ta luy đến sát đường biên giới, khu vực này có 

nguy cơ sạt lở sang phía Trung Quốc và có thể làm mất dấu hiệu của đường biên 

giới. 

+ Tại khu vực Mốc 1286 + 750m về 1287 (Chiều dài khoảng 60m): Đoạn 

biên giới này hiện tại đã bị sụt lún về 02 phía (có chỗ vượt đường biên giới), khu 

vực này có nguy cơ sạt lở và có thể làm mất dấu hiệu của đường biên giới. 

+ Tại khu vực Mốc 1289 + 500m (Chiều dài khoảng 30m): Đoạn biên giới 

này có điểm sạt lở sát đường biên giới, do bạt ta luy làm đường tuần tra đến sát 

đường biên giới, khu vực này có nguy cơ sạt lở và có thể làm mất dấu hiệu của 

đường biên giới. 
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+ Tại khu vực Mốc 1289 + 400m (chiều dài dọc biên giới khoảng 50m): 

Đoạn biên giới này hiện tại đã bị sạt lở về phía Việt Nam (cách đường biên giới 

khoảng 1,5 – 2,0m), khu vực này có nguy cơ sạt lở và có thể làm mất dấu hiệu 

của đường biên giới. 

+ Tại khu vực Mốc 1293 – 670m (chiều dài dọc đường biên giới khoảng 

50m): Đoạn biên giới này hiện tại đã bị sạt lở sát biên giới về phía Việt Nam 

(cách đường biên giới khoảng 1,5 – 2,0 m), khu vực này có nguy cơ sạt lở và có 

thể làm mất dấu hiệu của đường biên giới. 

+ Tại khu vực Mốc 1293 – 170m (Chiều dài dọc đường biên giới khoảng 

150m): Đoạn biên giới này hiện tại đã bị sạt lở sát biên giới về phía Việt Nam 

(cách đường biên giới khoảng 1,5 – 2,0 m), khu vực này có nguy cơ sạt lở và có 

thể làm mất dấu hiệu của đường biên giới. 

III. Kiến nghị đề xuất 

Đề nghị Ban chỉ đạo kiểm tra đơn phương và kiểm tra liên hợp biên giới 

trên Đất liền Việt Nam – Trung Quốc: 

- Có ý kiến đề nghị phía Trung Quốc xây dựng kè chống sạt lở tại các đoạn 

biên giới có nguy cơ sạt lở trên. 

 - Tổ chức khảo sát các đoạn biên giới có nguy cơ sạt lở trên. 

 - Có ý kiến đề nghị phía Trung Quốc phối hợp xác định cắm cọc đánh dấu 

đoạn biên giới khó nhận biết. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát tuyến 

biên giới thuộc địa bàn huyện Đình Lập quản lý./.  

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Ngoại vụ;                              

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Đồn Biên phòng: Bắc Xa; Chi Lăng 

- UBND các xã: Bắc Xa; Bính Xá; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

  

  

  

   

Nông Minh Cát 
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