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Quảng Nam, ngày        tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH
  Về việc đính chính tọa độ biển báo “vành đai biên giới” 

tại thôn Abaanh II, xã Tr’hy, huyện Tây Giang 
                   

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 6997/TTr-UBND ngày 

30/11/2020 về việc thông qua 29 vị trí cắm biển báo Vành đai biên giới tỉnh Quảng 
Nam. Tại Kỳ họp thứ 21 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, đã thông qua 29 vị 
trí cắm biển báo nêu trên và ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 
13/01/2021 (điểm b khoản 2 Điều 1).

Tuy nhiên, qua rà soát, hồ sơ pháp lý để ban hành Quyết định xác định phạm 
vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới, 
vùng cấm trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh phát hiện tọa 
độ X = 51050, Y = 50180 bị sai lệch, do lỗi đánh máy của cơ quan chủ trì soạn 
thảo văn bản nhầm số 7 với 1; tọa độ chính xác là X = 57050.
 Ngày 11/6/2021, UBND tỉnh có Công văn số 3494/UBND-NC gửi Bộ 
Quốc phòng và Công văn số 3494/UBND-NC gửi Bộ Công an, Bộ Ngoại giao để 
xin đính chính tọa độ vành đai biên giới tại thôn Abaanh II, xã Tr’hy, huyện Tây 
Giang, tỉnh Quảng Nam; qua đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã 
có văn bản thống nhất theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam.

Để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp trong ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống 
nhất đính chính tọa độ biển báo “vành đai biên giới” tại thôn Abaanh II, xã Tr’hy, 
huyện Tây Giang là: X = 57050, Y = 50180 (đường đi mốc quốc giới 687), cách 
đường biên giới 930 mét./.

(kèm theo bản photo Công văn số 2013/BQP-BĐBP ngày 23/6/2021 của Bộ 
Quốc phòng; Công văn  số 2177/BNG-UBBG ngày 21/6/2021 của Bộ Ngoại 

giao;Công văn số 2301/BCA-ANĐN ngày 13/7/2021 của Bộ Công an)
Kính trình!

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP;
- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh;
- Lưu VT, KTTH, TH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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