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

đính chính tọa độ biển báo “vành đai biên giới” tại thôn Abaanh II, 
xã Tr’hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Qua xem xét Tờ trình số 4732/TTr-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh 
đề nghị đính chính tọa độ biển báo “vành đai biên giới” tại thôn Abaanh II, xã 
Tr’hy, huyện Tây Giang; Ban Pháp chế HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

Kỳ họp 21, HĐND tỉnh khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-
HĐND ngày 13/01/2021 thông qua 29 vị trí biển báo Vành đai biên giới tỉnh 
Quảng Nam. Trong quá trình triển khai thực hiện, có sự sai lệch tọa độ X của 
biển báo “vành đai biên giới” tại thôn Abaanh II, xã Tr’hy, huyện Tây Giang1. 
Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh là cần thiết, đúng quy định và được cấp 
có thẩm quyền cho ý kiến2. Ban Pháp chế kính đề nghị HĐND tỉnh thống nhất 
đính chính tọa độ biển báo “vành đai biên giới” tại thôn Abaanh II, xã Tr’hy, 
huyện Tây Giang thành: X = 57050, Y = 50180 (đường đi mốc quốc giới 687), 
cách đường biên giới 930 mét.

Trên đây là nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế, kính trình HĐND tỉnh 
xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP; phòng CTHĐND.
- Lưu VT, CV.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

[daky]
         Hà Đức Tiến

1 Sai lệch tọa độ X = 51050 do nhầm số 7 với số 1.
2 Tại các Công văn số: 2013/BQP-TM ngày 23/6/2021 của Bộ Quốc phòng; số 2301/BCA-ANĐN ngày 
13/7/2021 của Bộ Công an; số 2177/BNG-UBBG ngày 21/6/2021 của Bộ Ngoại giao.
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