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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị thông qua

29 vị trí cắm biển báo Vành đai biên giới tỉnh Quảng Nam

Qua xem xét Tờ trình số 6997/TTr-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về 
đề nghị HĐND tỉnh thông qua 29 vị trí cắm biển báo Vành đai biên giới trên khu 
vực biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam, Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh một số 
nội dung sau:

Tại kỳ họp 16, HĐND tỉnh khóa IX đã ban Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 
15/7/2020, theo đó đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Biển báo khu vực biên giới 
đất liền và biên giới biển với quy mô đầu tư 110 biển báo, trong đó có 23 biển báo vành 
đai biên giới. Tuy nhiên, qua khảo sát thực địa, số lượng biển báo có sự thay đổi so với 
nghị quyết HĐND tỉnh1 nhưng tổng mức đầu tư không thay đổi. 

Vì vậy, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 29 vị trí cắm 
biển báo vành đai biên giới là cần thiết, phù hợp thẩm quyền HĐND tỉnh quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 43/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Bộ Quốc 
phòng về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của 
Chính phủ; đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao2 cho ý kiến thống 
nhất bằng văn bản, Ban Pháp chế kính đề nghị HĐND tỉnh thống nhất thông qua 29 
vị trí biển báo Vành đai biên giới tỉnh Quảng Nam theo đề nghị UBND tỉnh tại Tờ 
trình số 6997/TTr-UBND (có phụ lục kèm theo). 

Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn 
vị, địa phương thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và vị trí cắm 
biển báo. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương quản lý, bảo 
vệ các biển báo, bảo đảm an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo 
vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân 
dân trong sản xuất, đi lại tại khu vực biên giới.

Trên đây là nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế về việc thông qua 29 vị trí 
cắm biển báo Vành đai biên giới tỉnh Quảng Nam, kính trình HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- LĐVP;
- Lưu VT, TH.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

1 Khu vực biên giới đất liền giảm 07; khu vực biên giới biển tăng 02; trong đó, số biển báo vành đai biên giới tăng 06 
(từ 23 lên 29 biển báo). 
2 Tại các Công văn số: 4012/BQP-BĐBP ngày 26/10/2020 của Bộ Quốc phòng; số 3444/BCA-ANĐN ngày 
08/10/2020 của Bộ Công an; số 3738/BNG-UBBG ngày 28/10/2020 của Bộ Ngoại giao.
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