
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THẠCH AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-VP  

V/v thực hiện nội dung liên 

quan đến an ninh trật tự khu 

vực biên giới trong dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023 

  

Thạch An, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện một số nội dung liên quan đến an ninh trật tự khu vực biên giới 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

 1. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường 

mòn, lối mở khu vực biên giới, nghiêm khắc trấn áp các hành vi xuất nhập cảnh 

trái phép, buôn lậu. Khi phát hiện người nhập cảnh trái phép cần kịp thời ngăn 

chặn và trao trả cho lực lượng chức năng bên phía Trung Quốc. 

2. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân xã biên giới về 03 văn 

kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Chấp hành nghiêm 

quy định cấm khai hoang trong phạm vi 1000 mét (một nghìn mét) tính từ đường 

biên giới về phía nước ta. Triển khai các hoạt động sản xuất tại khu vực biên giới 

theo đúng quy định, bảo đảm trật tự, không vượt biên trái phép để trồng trọt, chăn 

thả gia súc, không để xảy ra hỏa hoạn ở biên giới, xuất nhập cảnh trái phép và các 

sự cố khác. 

3. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023, tiếp tục tăng cường kết nối trao đổi, phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời 

các vấn đề phát sinh. Thực hiện tốt công tác bảo vệ cột mốc, đường biên giới, duy 

trì an ninh ở khu vực biên giới. 

Căn cứ ý kiến trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện uỷ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND; 

- Đồn Biên phòng Đức Long; 

- Công an huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 
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