
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:            /GM-SNgV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày        tháng 7 năm 2021 
 

GIẤY MỜI 

Tham dự buổi ký biên bản bàn giao, tiếp nhận hồ sơ,  

công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới 

giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

Kính gửi: ……………………………… 

Thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ về việc xác định địa giới 

hành chính giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế; Văn bản số 108/UBBG-

PT ngày 15/4/2021 của UBBG Quốc gia V/v thông báo số liệu đường biên giới, 

mốc quốc giới thuộc phạm vi quản lý giữa hai tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế; 

Trên cơ sở kiểm tra tại thực địa,  BCĐ Công tác Biên giới tỉnh Quảng Trị phối hợp 

với BCĐ công tác Biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, 

công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới.  

Sở Ngoại vụ - Cơ quan thường trực BCĐ công tác biên giới tỉnh trân trọng 

kính mời:  

- Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ; 

- Đại diện Lãnh đạo huyện Đakrông; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã ABung; 

 Tham dự buổi ký Biên bản bàn giao bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, công tác quản 

lý, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới theo Nghị quyết 31/NQ-CP tại khu vực 

tiếp giáp giữa xã A Bung và xã Hồng Thủy. 
   

* Thời gian, địa điểm: 10h00, Thứ Sáu, ngày 16/7/2021tại trụ sở UBND 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ: ông Nguyễn Văn Biên, Trưởng 

phòng Quản lý Biên giới, Sở Ngoại vụ; ĐT: 0913.485.929.   

   
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP, QLBG. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đức Quang 
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