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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, khảo sát một số cửa khẩu, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện ba văn 

kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn, Sở 

Ngoại vụ (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện ba văn kiện pháp lý về 

biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn) xây dựng kế hoạch 

tổ chức Đoàn công tác đi làm việc, kiểm tra và khảo sát thực địa một số khu vực 

biên giới, cửa khẩu, lối mở, đường quan lại biên giới, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đánh giá, nắm tình hình công tác quản lý biên giới trên thực địa phục vụ 

công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn và Bộ Ngoại giao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo dõi 

tình hình quản lý biên giới và thực hiện Nghị định thư phân giới, cắm mốc; Hiệp 

định về Quy chế quản lý biên giới; Hiệp định về Cửa khẩu và Quy chế quản lý 

cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (gọi tắt là ba văn kiện 

pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc) trên tuyến biên giới 

thuộc địa bàn tỉnh quản lý. 

2. Yêu cầu 

Nội dung làm việc, kiểm tra và khảo sát bám sát yêu cầu nhiệm vụ công 

tác của Ban Chỉ đạo thực hiện ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt 

Nam – Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

Tổ chức tốt công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan 

trong việc kiểm tra và khảo sát thực địa một số khu vực biên giới, cửa khẩu, lối 

mở, đường qua lại biên giới trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo 

chu đáo, trách nhiệm. 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị, vật dụng phục vụ khảo sát; 

đảm bảo an toàn về mọi mặt. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐOÀN 

KHẢO SÁT 

1. Nội dung  
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- Kiểm tra nắm tình hình quản lý biên giới tại các huyện, xã biên giới 

thuộc tỉnh; tình hình hợp tác quản lý biên giới theo ba văn kiện pháp lý về biên 

giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc; 

- Kiểm tra, khảo sát thực địa một số cửa khẩu (quốc tế, song phương, phụ) 

và một số lối mở, đường qua lại biên giới;  

- Kiểm tra, khảo sát thực địa một số khu vực biên giới hai bên có nhận 

thức khác nhau về vị trí và hướng đi của đường biên giới tại thực địa; một số 

khu vực có công trình do phía Trung Quốc xây dựng ở khu vực biên giới, vụ 

việc vi phạm quy định của ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt 

Nam – Trung Quốc và một số vấn đề liên quan khác. 

2. Thời gian, địa điểm:   

Từ 16/03/2020 đến 31/5/2020, tại các địa bàn các huyện biên giới của tỉnh 

Lạng Sơn (Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ thông báo các cơ qaun đơn vị phối hợp 

căn cứ tình hình công tác thực tế). 

3. Thành phần 

- Giám đốc Sở Ngoại vụ, kiêm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 

thực hiện ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc 

tỉnh Lạng Sơn – Trưởng đoàn; 

- Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, phụ trách Phòng Quản lý biên giới; 

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; 

- Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện Công an tỉnh;  

- Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Quản lý biên giới, Sở Ngoại vụ;  

- Viên chức Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ; 

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách lĩnh vực quản lý biên giới của 

UBND các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập; 

- Đại diện các Đồn Biên phòng sở tại (đóng tại các địa điểm kiểm tra, khảo 

sát). 

(Trường hợp cần thiết sẽ mời thêm cơ quan, đơn vị liên quan) 

III. KINH PHÍ  

Kinh phí phục vụ tổ chức Đoàn công tác đi thăm làm việc, kiểm tra và 

khảo sát thực địa một số khu vực biên giới, các cửa khẩu, lối mở, đường qua lại 

biên giới chi từ nguồn kinh phí thực hiện ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất 

liền Việt Nam – Trung Quốc được giao năm 2020. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Ngoại vụ (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện ba văn 

kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn) 
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Phòng Quản lý biên giới, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị liên quan của các sở, ban ngành liên quan trong tỉnh và UBND 

các huyện biên giới bố trí lịch đi làm việc, kiểm tra, khảo sát; chuẩn bị hồ sơ, tài 

liệu liên quan phục vụ Đoàn công tác. 

- Văn phòng Sở có trách nhiệm đảm bảo công tác hậu cần phục vụ Đoàn 

công tác. 

* Đầu mối liên hệ của Sở Ngoại vụ: Đồng chí Hà Lê Hữu, Phó Giám đốc 

Sở, điện thoại: 0912021536; Đ/c Bùi Thị Minh Phương, Trưởng  phòng Quản lý 

Biên giới, điện thoại: 0973308898. 

2. Các cơ quan phối hợp 

- Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn biên phòng 

phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ khảo sát, làm việc tại thực địa. 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí, cử cán bộ tham gia Đoàn công tác; 

chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Đề nghị UBND các huyện biên giới chủ trì, phối hợp với Đồn Biên 

phòng sở tại chuẩn bị nội dung, tài liệu làm việc, phối hợp với Đoàn công tác đi  

kiểm tra, khảo sát tại thực địa. 

3. Phương tiện: Các cơ quan, đơn vị tự bố trí phương tiện tham gia Đoàn. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, khảo sát một số cửa khẩu, khu vực biên 

giới trên địa bàn tỉnh của Sở Ngoại vụ./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đ/c Nguyễn Công Trưởng,  

PCT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Công an tỉnh; 

- HU, UBND 5 huyện biên giới;  

- 11 Đồn Biên phòng;   

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng, QLBG; 

- Lưu: VT (MP). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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