
 

 

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:          /GM-BQLKKTCK Lạng Sơn,  ngày       tháng 8  năm 2020 

 

GIẤY MỜI  

Xem xét đề nghị của Công ty Bảo Việt Lạng Sơn 

Về cung cấp dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe  

Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị  

 

 

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

3266/VP-KT ngày 12/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh V/v xem xét đề nghị 

được tham gia cung cấp dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe Trung 

Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị của Công ty Bảo Việt Lạng Sơn, 

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, phòng 

Quản lý doanh nghiệp; Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Giao thông vận 

tải, Tài chính, Ngoại vụ; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục 

Hải quan tỉnh. 

- Lãnh đạo Công ty Bảo Việt Lạng Sơn. 

- Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nội dung: Xem xét đề nghị tham gia cung cấp dịch vụ bảo hiểm trách 

nhiệm dân sự đối với xe Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

của Công ty Bảo Việt Lạng Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 14 giờ 30 ngày 18/8/2020 (Thứ ba.) tại 

phòng họp tầng 3, trụ sở Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn. 

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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