UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ CÔNG TÁC BIÊN GIỚI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 685

Quảng Trị, ngày 08 tháng 7 năm 2021

/KH-BCĐ

KẾ HOẠCH
ĐI KIỂM TRA HIỆN TRẠNG VÀ TỔ CHỨC BÀN GIAO, QUẢN LÝ
ĐƯỜNG BIÊN, MỐC QUỐC GIỚI THEO NGHỊ QUYẾT 31/NQ-CP NGÀY
13/5/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
Kính gửi: …………………………………….
Thực hiện nội dung Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về
việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại
hai khu vực do lịch sử để lại; 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; Công văn số 870/BCĐ-CV
ngày 1/7/2021 của Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế V/v tổ chức
bàn giao, tiếp nhận quản lý đường biên, mốc quốc giới theo Nghị quyết 31/NQ-CP
của Chính phủ. Sở Ngoại vụ - Cơ quan thường trực BCĐ công tác biên giới tỉnh
xây dựng kế hoạch đi bàn giao, tiếp nhận đường biên, mốc quốc giới cụ thể như
sau:

I. Nội dung:
- Kiểm tra hiện trạng biên giới từ Mốc 639 đến Mốc 644 và các Mốc 639,
640, 641, 642, 643.
- Tổ chức bàn giao tại thực địa và ký kết biên bản bàn giao hiện trạng, bản vẽ
hoàn công, biên bản xác định vị trí xây dựng mốc; quản lý bảo vệ đường biên giới
và các Mốc quốc giới: 639, 640, 641, 642, 643.
II. Thành phần tham gia:
1. Sở Ngoại vụ - Cơ quan Thường trực BCĐ công tác biên giới tỉnh
- Giám đốc, Phó trưởng BCĐ Công tác Biên giới tỉnh; Phó GĐ Sở Ngoại vụ,
thành viên BCĐ công tác biên giới tỉnh.
- Trưởng phòng Quản lý biên giới.
- Chuyên viên phòng Quản lý biên giới.
2. UBND huyện, xã kính mời (địa bàn quản lý mốc quốc giới)
- Đại diện lãnh đạo huyện Đakrông
- Đại diện UBND xã A Bung
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3. BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh kính mời
- Đại diện lãnh đạo BCH Biên phòng tỉnh
- Cán bộ phụ trách quản lý biên giới, đối ngoại, bản đồ
- Đại diện Chỉ huy đồn CKQT La Lay và cán bộ phụ trách địa bàn
III. Thời gian: (Dự kiến) từ ngày 12 đến ngày 16/7/2021 (Xin kính kèm dự
kiến chương trình)
IV. Phương tiện, công tác hậu cần
- 02 xe ô tô cao cầu: Sở Ngoại vụ bố trí 01 xe Ô tô; đề nghị BCH BP tỉnh
giúp bố trí 01 ô tô cao cầu phục vụ chuyến công tác.
- Sở Ngoại vụ - Cơ quan Thường trực BCĐ công tác biên giới tỉnh bố trí
kinh phí phục vụ công tác theo chế độ quy định.
- Bộ CH Biên phòng tỉnh thông báo và chỉ đạo các Đồn Biên phòng Cửa
khẩu quốc tế La Lay phối hợp giúp đỡ đoàn trong thời gian công tác, khảo sát tại
khu vực biên giới do Đồn quản lý, bảo vệ.
* Ghi chú:

1. Các thành viên tham gia Đoàn công tác chuẩn bị đầy đủ các tư trang cá
nhân, có mặt tại Sở Ngoại vụ vào lúc 06:00 ngày 12/7/2021 để xuất phát (trừ các
đơn vị tại địa bàn huyện Đakrông).
2. Cán bộ hậu cần phối hợp với Đồn Biên phòng sắp xếp, bố trí chổ ăn, ở
cho đoàn khảo sát.
3. Chương trình này thay cho Giấy mời; Đoàn công tác có thể thay đổi theo
lịch trình phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện thời tiết.
Đầu mối thông tin: ông Nguyễn Văn Biên-Trưởng phòng Quản lý Biên giới,
Tổ phó Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ công tác Bg; DĐ : 091.348.5929;
TL.TRƯỞNG BAN
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hà Sỹ Đồng – PCT TTr,
Trưởng BCĐ (b/c);
- Lưu: VT, VP, QLBG.

Ký bởi: Nguyễn Đức Quang
Cơ quan: Tỉnh Quảng Trị
Thời gian ký: 08/07/2021 14:33:36

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ
Nguyễn Đức Quang
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