
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GM-UBND Trực Ninh, ngày        tháng 6 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Dự buổi làm việc và ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ,  

bản đồ địa giới hành chính các cấp giáp ranh với tỉnh Thái Bình 

 

Thực hiện Văn bản số 1050/SNV-XDCQ ngày 09/6/2022 của Sở Nội vụ 
tỉnh Nam Định về việc ký xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 
giáp ranh giữa tỉnh Thái Bình với tỉnh Nam Định theo Quyết định số 513/QĐ-
TTg; Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh trân trọng kính mời:  

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện; 

- Đồng chí Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND, công chức Địa chính- xây dựng- đô thị và môi 
trường thị trấn Cổ Lễ; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND, công chức Địa chính- nông nghiệp- xây dựng 
và môi trường xã Trực Chính. 

Đến dự buổi làm việc với Sở Nội vụ các tỉnh Nam Định, Thái Bình và 
đơn vị thi công Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành 
chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định 
513/QĐ-TTg và Quyết định 874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để xác nhận 
pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp giữa hai tỉnh Nam Định và 
Thái Bình. 

Thời gian: Từ 08 giờ, ngày 16/6/2022 (thứ Năm). 

Địa điểm: Phòng họp Trụ sở UBND huyện. 

UBND thị trấn Cổ Lễ và xã Trực Chính mang theo hồ sơ, các tài liệu liên 
quan đến đường địa giới hành chính giáp ranh với các địa phương thuộc tỉnh 
Thái Bình và ký, đóng dấu vào bộ hồ sơ, bản đồ để xác nhận pháp lý. 

Trân trọng kính mời các đồng chí./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phương 

 



UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ 

Số:          /SNV-XDCQ 

V/v ký xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ địa 

giới hành chính giáp ranh giữa tỉnh Thái 

Bình với tỉnh Nam Định theo Quyết định 

 số 513/QĐ-TTg 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày     tháng 6 năm  2022  

        

 

Kính gửi:    

- Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình; 

- UBND các huyện: Giao Thủy, Xuân Trường, Trực Ninh, 

Nam Trực, Mỹ Lộc và thành phố Nam Định; 

- Công ty TNHH MTV kỹ thuật & Phát triển Tài nguyên & 

Môi trường; 

- Trung tâm Biên giới và Địa giới. 

 

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới 

hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (gọi tắt là Dự án 513); 

Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết 

định số 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài 

thời gian thực hiện Dự án 513 theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 

02/5/2012. 

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 1148/SNV-XDCQ ngày 7/6/2022 của Sở 

Nội vụ tỉnh Thái Bình về việc đề nghị ký xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới 

hành chính các cấp giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Thái Bình.  

Để đảm bảo tính pháp lý của bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp 

của tỉnh Thái Bình có chung đường ranh giới hành chính với tỉnh Nam Định, Sở 

Nội vụ tỉnh Nam Định đề nghị lãnh đạo UBND các huyện: Giao Thủy, Xuân 

Trường, Trực Ninh, Nam Trực, Mỹ Lộc và thành phố Nam Định chỉ đạo các 

phòng, ban, chuyên môn, UBND cấp xã nêu trên bố trí thời gian và địa điểm để tổ 

chức ký pháp lý của bộ hồ sơ và bản đồ ĐGHC các cấp của hai tỉnh đúng theo 

quy định, cụ thể như sau: 

1. Thời gian 

Từ ngày ngày 15/6/2022 đến 17/6/2022. 

2. Địa điểm 

Tại trụ sở UBND các huyện theo lịch đính kèm. 

3. Thành phần  

* Cấp tỉnh: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nam Định, tỉnh Thái Bình, ; 
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- Đại diện lãnh đạo phòng XDCQ&CTTN và chuyên viên Sở Nội vụ tỉnh 

Thái Bình. 

- Đại diện lãnh đạo phòng XDCQ và chuyên viên Sở Nội vụ tỉnh Nam Định. 

* Cấp huyện:  

Chủ tịch UBND huyện và Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài nguyên 

và môi trường các huyện: Giao Thủy, Xuân Trường, Trực Ninh, Nam Trực, Mỹ 

Lộc và thành phố Nam Định. 

* Cấp xã:  

Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã, thị trấn: Mỹ Trung, Mỹ Tân 

(huyện Mỹ Lộc); Điền Xá, Nam Thắng, Tân Thịnh, Nam Hồng, Nam Thanh 

(huyện Nam Trực); Trực Chính, thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh); Xuân Hồng, 

Xuân Thành, Xuân Tân, Xuân Châu (huyện Xuân Trường); thị trấn Ngô Đồng, 

Hồng Thuận (huyện Giao Thủy); Nam Phong (thành phố Nam Định). 

Thành phần cấp huyện và cấp xã do UBND huyện mời.  

(Đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã khi tham gia mang theo các tài liệu thống 

nhất về tính pháp lý liên quan đến đường ĐGHC tỉnh Nam Định giáp tỉnh Thái 

Bình và ký, đóng dấu  vào bộ hồ sơ, bản đồ để xác nhận pháp lý). 

* Đơn vị thi công: 

- Đơn vị thi công 513 tỉnh Thái Bình: Đại diện lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật. 

- Đơn vị thi công 513 tỉnh Nam Định: Đại diện cán bộ kỹ thuật. 

4. Nội dung 

- Đơn vị thi công Dự án 513 của tỉnh Thái Bình: Chuẩn bị tài liệu hồ sơ, bản 

đồ các cấp phục vụ làm việc và có trách nhiệm giải trình trong quá trình thực 

hiện. 

- Đơn vị thi công Dự án 513 của tỉnh Nam Định rà soát về mặt chuyên môn 

kỹ thuật theo đúng quy định của Nhà nước. 

- UBND cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Nam Định kiểm tra, đối soát bộ hồ sơ, 

bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã có chung đường địa giới hành chính 

giữa 2 tỉnh Nam Định và Thái Bình đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, thống nhất. 

- Xác nhận pháp lý: 

+ Lãnh đạo UBND xã, thị trấn thuộc tỉnh Nam Định ký xác nhận pháp lý 

giáp ranh trong bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC cấp xã thuộc các huyện: Vũ Thư, Kiến 

Xương, Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

+ Lãnh đạo UBND cấp huyện và lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện: Giao 

Thủy, Xuân Trường, Trực Ninh, Nam Trực, Mỹ Lộc và thành phố Nam Định ký 

xác nhận giáp ranh trong bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC cấp huyện thuộc các huyện: Vũ 

Thư, Kiến Xương, Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

- Sau khi việc ký kết hồ sơ, bản đồ cấp xã, cấp huyện thuộc hai tỉnh hoàn 

thành, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định báo cáo UBND tỉnh Nam Định và đăng ký lịch 
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UBND tỉnh ký xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ liên quan giáp ranh với tỉnh Thái 

Bình. 

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị UBND các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, 

Trực Ninh, Nam Trực, Mỹ Lộc và thành phố Nam Định quan tâm, chỉ đạo các 

phòng ban, chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn có chung đường 

ranh giới các cấp với tỉnh Thái Bình để buổi tổ chức ký pháp lý hồ sơ, bản đồ địa 

giới hành chính các cấp đạt hiệu quả. 

(Có phụ lục chi tiết kế hoạch làm việc kèm theo) 

  Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ 513 tỉnh Nam Định; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, XDCQ (TVQ 1b). 
 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lại Văn Hiếu 
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PHỤ LỤC 

CHI TIẾT KẾ HOẠCH LÀM VIỆC 

(Kèm theo Văn bản số          /SNV-XDCQ ngày     /6/2022 

của Sở Nội vụ Nam Định) 

STT Thời gian Đơn vị 
Địa điểm 

1 

 

Buổi sáng: Từ 8h00 

ngày 15/6/2022  

(Thứ 4) 

Xã Hồng Thuận  

Thị trấn Ngô Đồng  

 

Hội trường UBND 

huyện Giao Thủy 
Huyện Giao Thủy 

2 

Buổi chiều: Từ 14h00 

ngày 15/6/2022  

(Thứ 4) 

Xã Xuân Tân  

Xã Xuân Thành  

Xã Xuân Châu  

Xã Xuân Hồng  

Hội trường UBND 

huyện Xuân Trường 

Huyện Xuân Trường 

3 

Buổi sáng: Từ 8h00 

ngày 16/6/2022  

(Thứ 5) 

Xã Trực Chính  

TT. Cổ Lễ  
Hội trường UBND 

huyện Trực Ninh 

Huyện Trực Ninh 

4 

Buổi chiều: Từ 14h00 

ngày 16/6/2022  

(Thứ 5) 

Xã Nam Thanh  

Xã Nam Hồng  

Xã Tân Thịnh  

Xã Nam Thắng  

Xã Điền Xá  

Hội trường UBND 

huyện Nam Trực 

Huyện Nam Trực 

5 

Buổi sáng: Từ 8h00 

ngày 17/6/2022  

(Thứ 6) 

Xã Nam Phong  
Hội trường UBND 

TP. Nam Định Thành phố Nam Định 

6 

Buổi chiều: Từ 14h00 

ngày 17/6/2022  

(Thứ 6) 

Xã Mỹ Tân  

Xã Mỹ Trung  Hội trường UBND 

huyện Mỹ Lộc 
Huyện Mỹ Lộc 
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