
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BQLKKTCK-KH 

V/v đính chính nội dung Quy trình 

cung cấp, kiểm tra, kiểm soát việc thực 

hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối 

với các phương tiện Trung Quốc XNC 

qua cửa khẩu quốc tế  Hữu Nghị 

 Lạng Sơn,  ngày        tháng 7 năm 2020 

                               

                                   Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Giao thông vận tải, Ngoại 

vụ, Y tế, Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh Lạng Sơn. 

                                 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 805/UBND-KT ngày 

14/7/2020 về việc triển khai thực hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với các 

phương tiện vận tải Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; trên cơ 

sở các nội dung thống nhất trong cuộc họp ngày 17/7/2020 tại Tòa nhà cửa khẩu Hữu 

Nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn (Ban Quản lý) đã 

ban hành Thông báo số 51/TB-BQLKKTCK ngày 20/7/2020 về việc triển khai thực 

hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với các phương tiện vận tải Trung Quốc nhập 

cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình soạn thảo, 

soát Quy trình chưa kỹ, Ban Quản lý đính chính nội dung tại mục 2, phần I của Quy 

trình chuyển thành: Mức phí bảo hiểm đối với phương tiện vận tải hàng hóa của 

Trung Quốc khi vào lãnh thổ Việt Nam: 293.000 VNĐ/01 xe/thời hạn được bảo 

hiểm tối đa không quá 30 ngày (đã bao gồm VAT); các nội dung khác vẫn giữ 

nguyên. 

Từ nội dung trên, yêu cầu Trung tâm Quản lý cửa khẩu Thông báo rộng rãi 

tới các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn trân trọng thông 

báo để các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./. 

 
 

ơNơi nhận:  
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng CM, TTQLCK; 

- Trang tin điện tử Ban; 

- Niêm yết tại cửa khẩu; 

- Lưu: VT, KH. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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