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THÔNG BÁO 

Dự kiến Kế hoạch phối hợp triển khai Đợt hoạt động   

tìm kiếm MIA lần thứ 141 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ, cơ 

quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) tổ chức Đợt hoạt động tìm 

kiếm MIA lần thứ 141; 

Thực hiện các Công điện số 103/CĐ-BNG-CM ngày 22/9/2020 và Công 

điện số 106/CĐ-BNG-CM ngày 14/10/2020 của Bộ Ngoại giao về việc phối hợp 

triển khai Đợt hoạt động tìm kiếm MIA lần thứ 141, từ ngày 15/10/2020 đến 

ngày 30/11/2020 tại Lạng Sơn; 

Sau khi báo cáo và được sự nhất trí của lãnh đạo  UBND tỉnh về việc triển 

khai hoạt động khai quật vụ 0471 - Đợt hoạt động tìm kiếm MIA lần thứ 141 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Sau khi nghe báo cáo của Đội MIA tỉnh về các nội dung đã thống nhất với 

Đội MIA Trung ương, Văn phòng UBND tỉnh thông báo dự kiến Chương trình 

phối hợp triển khai hoạt động tìm kiếm MIA Đợt 141 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(sau đây gọi tắt là Đợt 141) với các nội dung sau: 

I. LỰC LƯỢNG THAM GIA: 

1. Đội MIA Trung ương:  

- Ông Nguyễn Hồng Trung, Đội trưởng Đội MIA Bộ Quốc phòng; 

- 01 Đội phó, Đội MIA Bộ Ngoại giao; 

- 01 Thành viên Đội MIA Bộ Ngoại giao; 

- 01 Thành viên Đội MIA Bộ Quốc phòng; 

- 02 Thành viên Đội MIA Bộ Công an. 

2. Đội MIA tỉnh: 

- Ông Bùi Minh Bắc, Văn phòng UBND tỉnh - Đội trưởng Đội MIA tỉnh; 

- Ông Phương Văn Du, Phòng Tổng hợp – Nội chính (Văn phòng UBND 

tỉnh) - Thành viên; 

- Ông Lê Phi Hùng, Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh) - Thành viên; 

- Bà Phạm Thị Hương, Phòng Hợp tác quốc tế (Sở Ngoại vụ) - Thành viên; 

- Ông Hoàng Lưu Quý, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) - 

Thành viên. 
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4. Huyện Chi Lăng: 06 người, gồm: 

Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện và Đại diện các đơn vị: Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện; Lãnh đạo UBND xã Y Tịch; Công an 

xã Y Tịch; Ban Chỉ huy Quân sự xã Y Tịch. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 29/10/2020:  

a) Văn phòng MIA Trung ương, Đội Công tác MIA tỉnh trao đổi, thống 

nhất và phối hợp với UBND xã Y Tịch (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), tổ 

chức triển khai các điều kiện phục vụ khai quật 0471, tại xã Y Tịch cụ thể:  

- Huy động 70-80 người dân trong xã, phối hợp với lực lượng Đội MIA - Bộ 

Quốc phòng tham gia công tác khai quật vụ 0471 (ngày 16/10/2020 đã hoàn thành). 

- Phối hợp với Văn phòng MIA Trung ương và Đội Công tác MIA của 

tỉnh thỏa thuận, thống nhất công tác bồi thường thiệt hại, trưng tập diện tích đất 

thuộc khu vực khai quật vụ 0471 (thuộc quyền quản lý của hộ gia đình ông 

Lương Văn Phấn, trú tại thôn Thần Lãng, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng) (Ngày 

16/10/2020 đã hoàn thành). 

- Ngày 21/10/2020: Thống nhất, ổn định nơi ăn, nghỉ; chuẩn bị vật tư (cây, 

que) làm lán trại tại nơi khai quật. 

- Ngày 22/10/2020: Tổ chức xây dựng khu Lán trại rộng 120 m2 và công 

trình vệ sinh tại hiện trường vụ 0471 (thôn Thần Lãng, xã Y Tịch, huyện Chi 

Lăng), phục vụ nghỉ trưa cho lực lượng khai quật của Văn phòng MIA Trung 

ương trong thời gian khai quật vụ 0471. 

- Ngày 23/10/2020: Văn phòng MIA Hoa Kỳ tại Việt Nam thực hiện công 

tác tiền trạm tại hiện trường. 

- Ngày 25/10/2020: Tổ chức phát quang diện tích khai quật, bãi đỗ máy 

bay trực thăng (thôn Thần Lãng, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng) và Bãi đỗ trực 

thăng (bãi đất trống phía sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (xã Hoàng 

Đồng, thành phố Lạng Sơn). 

- Ngày 29/10/2020: Giám đốc Văn phòng MIA Hoa Kỳ tại Việt Nam 

kiểm tra toàn bộ công tác chuẩn bị của Đội MIA Trung ương và Đội MIA tỉnh 

tại hiện trường. 

- Từ ngày 30/10/2020: Tiến hành khai quật vụ 0471 tại hiện trường. 

b) Văn phòng MIA Trung ương, Đội Công tác MIA tỉnh trao đổi, thống 

nhất lựa chọn và đặt phòng nghỉ tại Khách sạn Mường Thanh (phường Vĩnh 

Trại, thành phố Lạng Sơn).  

2. Từ ngày 31/10/2020 đến ngày 30/11/2020 

Văn phòng MIA Trung ương, Đội Công tác MIA tỉnh và các cơ quan liên 

quan của tỉnh triển khai công tác phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng triển khai 

khai quật vụ 0471. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Đội MIA tỉnh:  

a) Phối hợp với Đội MIA Trung ương và các cơ quan liên quan của huyện 

Chi Lăng chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho hoạt động khai quật vụ 0471 

(Đợt hoạt động chung tìm kiếm MIA lần thứ 141); bảo đảm bố trí ít nhất 02 thành 

viên của Đội MIA tỉnh /01 ngày trực tại hiện trường khai quật để kịp thời nắm 

bắt và xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình khai quật.  

b) Trao đổi, thống nhất với Bệnh viện Đa khoa tỉnh việc mở cổng (từ bãi 

đất trống phí sau Bệnh viện Đa khoa), tạo điều kiện cho việc vận chuyển bệnh 

nhân cấp cứu (nếu có trong quá trình khai quật) từ bãi đỗ trực thăng vào Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh. 

c) Phối hợp với UBND huyện Chi Lăng và các cơ quan liên quan trong 

việc đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian khai quật vụ 0471 (Đợt hoạt động  

tìm kiếm MIA lần thứ 141); có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh để xử 

lý những vướng mắc vượt quá thẩm quyền trong thời gian hoạt động tìm kiếm 

MIA đợt 141. Kết thúc hoạt động hỗn hợp MIA đợt 141, báo cáo kết quả về 

UBND tỉnh. 

2. Đề nghị Công an tỉnh:  

a) Chỉ đạo lực lượng chức năng bảo đảm công tác anh ninh trật tự, an toàn 

trong thời gian các lực lượng hoạt động khai quật vụ 0471; 

b) Bố trí, tạo điều kiện cho đồng chí Lê Phi Hùng, thành viên Đội MIA 

của tỉnh tham gia hoạt động khai quật vụ 0471- Đợt 141. 

3. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Ngoại vụ: Bố trí và tạo điều 

kiện cho thành viên Đội MIA tỉnh tham gia cùng Đội Công tác MIA tỉnh trong 

thời gian tổ chức khai quật vụ 0471 theo yêu cầu thực tế của Đội trưởng Đội 

công tác MIA tỉnh. 

4. Đề nghị UBND huyện Chi Lăng: Chỉ đạo các cơ quan của huyện cử 

các thành viên tham gia hoạt động hỗn hợp MIA đợt 141 theo Thông báo này; 

phối hợp với Đội MIA tỉnh tổ chức tốt các hoạt động, đảm bảo an ninh, trật tự 

trong thời gian hoạt động khai quật vụ 0471 - Đợt 141. 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để Đội MIA của tỉnh và các 

cơ quan liên quan biết và thực hiện/. 

Nơi nhận:                                                                             
- Đội MIA Bộ Quốc phòng; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Ngoại vụ; CA tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- UBND xã Y Tịch; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: THNC, HCQT; 

- Lưu: VT, HCQT (BMB).                                                                                                                                                   

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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