
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VP      Đình Lập, ngày      tháng 4 năm 2020 

V/v rà soát, báo cáo tình hình 

cụm dân cư hai bên biên giới 

(Thôn Bắc Xa) Việt Nam – (Bản 

Kéo Há) Trung Quốc 

 

 

 

Kính gửi:  

- Đồn Biên phòng Bắc Xa; 

- UBND xã Bắc Xa. 

 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND, ngày 16/3/2020 của UBND 

huyện Đình Lập về việc thực hiện tốt chủ trương, Chương trình, kế hoạch hoạt 

động đối ngoại với huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc, trong đó tập 

trung triển khai thỏa thuận khung đã ký kết 2018 giữa UBND huyện Đình Lập 

với Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, chú trọng thúc đẩy hoạt động xuất 

khẩu tại cửa khẩu phụ Bản Chắt (Đình Lập) và Bản Lạn (Ninh Minh). 

Để có cơ sở thực hiện các quy trình ký bản thỏa thuận Kết nghĩa 02 cụm 

dân cư biên giới giữa thôn Bắc Xa (xã Bắc Xá, huyện Đình Lập, Việt Nam) và 

Bản Kéo Há (trấn Đồng Miên, huyện Ninh Minh, Trung Quốc). Uỷ ban nhân 

dân huyện để nghị Đồn Biên phòng Bắc Xa, UBND xã Bắc Xa theo chức năng 

năng nhiệm vụ phối hợp rà soát báo cáo một số nội dung sau: 

1. Đặc điểm tình hình thôn Bắc Xa (xã Bắc Xa huyện Đình Lập), Bản 

Kéo Há (trấn Đồng Miên, huyện Ninh Minh, Trung Quốc). 

2. Tình hình dân cư, dân số, phân bổ trên địa bàn thôn Bắc Xa (xã Bắc 

Xa huyện Đình Lập), Bản Kéo Há (trấn Đồng Miên, huyện Ninh Minh, Trung 

Quốc); Tình hình dân tộc, tôn giáo, phong tục tộc quán; Đời sống kinh tế -  văn 

hóa của nhân dân trên địa bàn. 

3. Các chủ trương chính sách phát triển kinh tế -  văn hóa xã hội ở trên 

địa bàn. 

4. Số lượng người Trung Quốc làm ăn sinh sống trên địa bàn thôn Bắc 

Xa (Việt Nam). Số lượng người Việt Nam làm ăn sinh sống trên địa bàn Bản 

Kéo Há (Trung Quốc). 

5. Hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh (Tổ chức Đảng, chính quyền 

công an, quân đội)... 

Thời gian báo cáo kết quả rà soát gửi về UBND huyện qua Văn phòng 

HDDND và UBND huyện chậm nhất ngày 05/5/2020 để tổng hợp và Báo cáo 

UBND huyện.  



UBND huyện đề nghị Đồn Biên phòng Bắc Xa, UBND xã Bắc Xa 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Văn phòng HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nông Minh Cát 
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