
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NGOẠI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:     /SNgV-VP Lạng Sơn, ngày      tháng  9  năm 2022 
   V/v thực hiện hoạt động chung 

của Cụm thi đua 6 tháng cuối  

năm 2022  

 

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị thành viên Cụm thi đua  các cơ quan TMTH tỉnh  

(Văn phòng Đoàn đại biểu  Quốc hội và HĐND tỉnh,Văn phòng UBND tỉnh;  

các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp). 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-CTĐ ngày 18/02/2022 của Cụm Thi đua 

các cơ quan tham mưu tổng hợp về công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi 

đua năm 2022, nhiệm vụ đơn vị Cụm phó nghiên cứu đề xuất nội dung hoạt động 

chung của Cụm trong 6 tháng cuối năm, trên cơ sở chủ trương của tỉnh hiện nay về 

việc kêu gọi vận động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình đường 

lên các mốc biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, góp phần thiết thực trong 

công tác bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia, Sở Ngoại vụ đã chủ động 

trao đổi, phối hợp các huyện biên giới và đồn biên phòng khảo sát thực địa các tuyến 

đường chưa được kiên cố bê tông hóa lên mốc biên giới  tại những khu vực địa hình 

khó khăn, có nhu cầu cấp thiết nhằm lựa chọn đề xuất công trình vận động quyên  góp  

quỹ  của  Cụm  Thi đua để triển khai hoạt động chung của Cụm thi đua trong 6 

tháng cuối năm 2022. 

Phối hợp thực hiện nội dung trên, ngày 30/8/2022 Đồn Biên phòng Bình 

Nghi đã có Công văn số 451/ĐX-ĐBN về việc xin kinh phí làm đường nhánh 

kiểm tra mốc biên giới thuộc xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

(có công văn số 451/ĐX-ĐBN ngày 30/8/2022 của Đồn Biên phòng Bình Nghi 

gửi kèm), theo đó, Đồn Biên phòng Bình Nghi đề xuất Cụm thi đua hỗ trợ kinh 

phí làm đường lên kiểm tra mốc biên giới với nội dung cụ thể như sau: 

- Đường lên kiểm tra mốc 1000 ( tính từ đường tuần tra bê tông lên đến 

chân cột mốc: 150m; Thời gian thi công: 02-03 ngày với kết cấu đường: đổ bê 

tông (rộng 01m, dày 10cm).  

Dự trù kinh phí: 40.000.000 – 50.000.000 VNĐ 

Việc tham gia ủng hỗ đóng góp kinh phí làm đường kiểm tra mốc biên 

giới sẽ là việc làm có ý nghĩa thiết thực  trong công tác bảo vệ biên giới lãnh thổ 

quốc gia, góp phần ổn định an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn tỉnh.  

Nếu được các đơn vị thành viên Cụm ủng hộ, dự kiến mỗi đơn vị đóng 

góp khoảng 6.000.000VNĐ (sáu triệu đồng). Kinh phí hỗ trợ chuyển về đầu mối 
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Văn phòng Sở Ngoại vụ, số 10, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn. Liên hệ: đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Văn phòng Sở Ngoại 

vụ, số điện thoại: 0967.538.567.  

Việc quyên góp sẽ tiến hành trong thời gian từ ngày 05/9/2022- 20/9/2022 

Trên cơ sở nguồn kinh phí vận động quyên góp được, đơn vị Cụm trưởng 

và các thành viên trong Cụm thi đua cùng xem xét, tổ chức chương trình trao 

nguồn kinh phí hỗ trợ của Cụm để xây dựng tuyến đường lên mốc biên giới nêu 

trên.  

Sở Ngoại vụ báo cáo và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị Cụm 

trưởng và các thành viên trong Cụm thi đua xem xét, ủng hộ nội dung hoạt động 

chung của Cụm, vận động cán bộ, công chức, viên chức hoặc từ các nguồn quỹ 

ủng hộ khác (nếu có) trong các đơn vị thành viên Cụm thi đua các cơ quan tham 

mưu tổng hợp ủng hộ, quyên góp, đóng kinh phí với khả năng cao nhất nhằm hỗ 

trợ làm đường kiểm tra mốc biên giới theo đề xuất của Đồn Biên phòng Bình 

Nghi./. 

  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở;  
- Văn phòng Sở;  
- Lưu VT.  

  

 Trịnh Tuyết Mai 
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