
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 
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Số:          /GM-BQLKKTCK Lạng Sơn,  ngày       tháng 6 năm 2020 

 

 

GIẤY MỜI  

Về việc xem xét nghiên cứu tính khả thi việc đề xuất  

thí điểm bán bảo hiểm cho phương tiện vận tải hàng hóa  

của Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 

2539/VP-KT ngày 25/6/2020 về việc hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu 

phụ với phía Trung Quốc, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn (Ban Quản lý) kính mời đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự họp với nội 

dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý chủ trì; Đại diện phòng Kế hoạch tổng hợp; 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, 

Ngoại vụ. 

- Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh; Đề nghị Cục Hải quan mời giúp 

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Hữu Nghị. 

- Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đề nghị Bộ Chỉ huy BĐ 

BP mời giúp Chỉ huy Đồn Biên phòng Hữu Nghị. 

- Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Bưu điện tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nội dung: Nghiên cứu tính khả thi việc đề xuất thí điểm bán bảo hiểm 

cho phương tiện vận tải hàng hóa của Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị. 

 (Gửi kèm theo giấy mời Công văn số 2539/VP-KT ngày 25/6/2020) 

3. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 14 giờ 00 ngày 30/6/2020 (Thứ ba); tại 

Phòng họp tầng 4 Tòa nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Đề Bưu điện tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo trình bày rõ cơ sở pháp lý, 

tính khả thi việc bán bảo hiểm cho phương tiện vận tải hàng hóa của Trung 

Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 
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- Đề nghị các Sở ngành chuẩn bị các nội dung liên quan theo chức năng 

và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự 

họp theo nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, KH.                                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

Hoàng Văn Quyết  
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