
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:    /UBND-VP     Đình Lập, ngày 8  tháng 01 năm 2021 

V/v tổ chức hội đàm  

tại Mốc 1280 
 

Kính gửi các cơ quan, đơn vị:  
 

- Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Tài Nguyên tỉnh Lạng Sơn; 

- Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện; 

- Đồn Biên phòng Bắc Xa.        

Thực hiện Công văn số 03/SNgV-QLBG ngày 07/01/2021 của Sở Ngoại vụ 

về việc hội đàm với huyện Ninh Minh về xác định vị trí  xây dựng hàng rào sắt, 

khu vực từ Mốc 1280 - 1288 tại Đồn Biên phòng Bắc Xa. UBND huyện đã có 

Công hàm phúc đáp và đàm thoại với huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc 

về việc nhất trí Hội đàm thực địa tại mốc 1280 - 1288. Để thực hiện tốt công tác 

quản lý biên giới, phối hợp xử lý thỏa đáng các sự vụ trên biên giới, đảm bảo 

tuân thủ nghiêm túc các quy định của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên 

đất liền Việt Nam – Trung Quốc. UBND huyện tổ chức Hội đàm cụ thể như sau: 

 1. Thành phần tham gia Hội đàm 

 - Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đình Lập; 

 - Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ; 

 - Đại diện lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật phụ trách công tác đo đạc xác định 

đường biên giới Sở Tài nguyên và Môi trường; 

 - Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

 - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

 - Đại diện Thủ trưởng và phiên dịch Đồn Biên phòng Bắc Xa; 

 - Đại diện Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đình Lập. 

 2. Thời gian, địa điểm 

Đúng 8 giờ 30 phút (giờ Hà Nội) ngày 13/01/2021. Tổ chức Hội đàm tại 

Mốc 1280 thuộc địa phận xã Bắc Xa, huyện Đình Lập. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 
              Vi Văn Đông 
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