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Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Nghị quyết số 67/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết xác định phạm vi vành đai biên giới 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

-  Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác quản lý, bảo vệ biên giới 

lãnh thổ quốc gia; quán triệt các nội dung Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp như: Tổ chức Hội nghị phổ 

biến giáo dục pháp luật, đăng tải trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, các buổi họp bản, tổ dân phố, hệ 

thống loa truyền thanh,… 

- Ban hành văn bản tổ chức triển khai các nội dung của Nghị quyết số 

67/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm nâng 

cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Sở Ngoại vụ 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các cơ quan, 

địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 67/NQ-Hội 

đồng nhân dân tỉnh đến các tầng lớp Nhân dân khu vực biên giới. 

Tổ chức thực hiện việc đo đạc, cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai 

biên giới và các nội dung công việc khác theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh. Giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về biên giới lãnh thổ và các nội dung có liên quan khác theo quy định. 



 

 

Hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương, các tổ chức, cá nhân khi thực 

hiện các hoạt động có liên quan đến khu vực biên giới, vành đai biên giới.  

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an 

tỉnh 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện các 

nội dung có liên quan đến khu vực biên giới, vành đai biên giới. Phối hợp với Sở 

Ngoại vụ trong việc tổ chức thực hiện việc đo đạc, cắm biển báo khu vực biên 

giới, vành đai biên giới và các nội dung công việc khác theo Quyết định số 

1528/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ 

(Thiết kế kỹ thuật - dự toán) đo đạc, cắm mốc xác định phạm vi khu vực biên 

giới, vành đai biên giới, vùng cấm biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng 

dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh xây dựng các chương 

trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về nội dung của Nghị quyết số 

67/NQ-HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. 

5. UBND các huyện, các xã biên giới 

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý biên giới lãnh thổ 

quốc gia trên địa bàn.  

Phối hợp với Sở Ngoại vụ trong việc tổ chức thực hiện việc đo đạc, cắm 

biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới và các nội dung công việc khác 

theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh;  

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (B/c); 

- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Báo Lai Châu; 

- VP UBND tỉnh: V1, CB; 

- Lưu: VT, TH3. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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