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GIẤY MỜI 

V/v khảo sát, nghiên cứu tính khả thi việc cung cấp dịch vụ Bảo hiểm  

TNDS bắt buộc đối với phương tiện Trung Quốc xuất nhập cảnh 

qua cửa khẩu Cốc Nam và cửa khẩu song phương Chi Ma 

 

Thực hiện nội dung Thông báo số 425/TB-UBND ngày 12/8/2020 của 

UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, công tác phòng chống 

dịch COVID-19 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; Trong đó, giao cho Ban Quản 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) chủ trì, phối hợp với 

Bưu điện tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu tính khả thi việc áp dụng mua 

bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bảo hiểm bắt buộc đối với bên thứ ba) đối với 

phương tiện Trung Quốc tại các cửa khẩu khác (trước mắt là Cốc Nam, Chi Ma) 

trên cơ sở đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan; báo 

cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/9/2020. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý trân trọng kính mời Quý cơ 

quan tham gia khảo sát, nghiên cứu thực tế với nội dung sau: 

1. Thành phần: 

- Ban Quản lý: Lãnh đạo Ban Quản lý (Chủ trì), các phòng chuyên môn, 

Trung tâm quản lý cửa khẩu; 

- Đại diện Sở Giao thông vận tải; 

- Đại diện lãnh đạo Đồn, trạm Biên phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cốc 

Nam và cửa khẩu Chi Ma (giao Trung tâm Quản lý cửa khẩu mời). 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, 

Công ty Bảo Việt Lạng Sơn, Công ty Bảo Minh Lạng Sơn. 

2. Thời gian, địa điểm: Buổi chiều, Ngày 26/8/2020 (thứ tư), cụ thể: 

- Vào hối 13 giờ 45 phút ngày 26/8/2020 tập trung tại Nhà KSLN cửa khẩu 

Cốc Nam, khảo sát và làm việc tại khu cửa khẩu Cốc Nam. 

- Khoảng 14 giờ 45 phút: Xuất phát đi cửa khẩu Chi Ma. 

- Vào hồi 16 giờ 00 phút: Khảo sát và làm việc tại khu cửa khẩu Chi Ma. 

3. Nội dung: Khảo sát, nghiên cứu tính khả thi việc cung cấp dịch vụ Bảo 

hiểm TNDS bắt buộc đối với phương tiện Trung Quốc xuất nhập cảnh qua cửa 

khẩu Cốc Nam và cửa khẩu song phương Chi Ma. 
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4. Phân công chuẩn bị 

- Trung tâm Quản lý cửa khẩu hướng dẫn khảo sát tại các bến bãi trong và 

ngoài cửa khẩu Cốc Nam; một số bến bãi có lưu lượng phương tiện lớn cửa khẩu 

Chi Ma, chuẩn bị công tác hậu cần, chuẩn bị phòng họp, chủ trì phối hợp với các 

lực lượng chức năng tại cửa khẩu báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động tại cửa 

khẩu, đi sâu vào lưu lượng, chủng loại (tải trọng) phương tiện Trung Quốc xuất 

nhập cảnh qua cửa khẩu hàng ngày. 

- Lực lượng Biên phòng, giới thiệu quy trình kiểm tra, kiểm soát phương 

tiện từ khai nhập cảnh vào Việt Nam đến khi xuất cảnh. 

- Các đơn vị có chức năng kinh doanh Bảo hiểm có ý kiến cụ thể về căn cứ 

pháp lý, điều kiện thực hiện về cung cấp dịch vụ BHTNDS bắt buộc tại các cặp 

cửa khẩu này; các đề xuất kiến nghị. 

- Các thành phần dự làm việc có ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của đơn 

vị. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự đúng thời gian, địa điểm 

trên./ 

 
Nơi nhận:    
- Thành phần dự họp;                                                           
- Lãnh đạo Ban; 

- VP, Các PCM; 

- TTQLCK; 

- Lưu: VT, KH.                                                 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

Hoàng Văn Quyết 
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