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GIẤY MỜI  

Họp xem xét thống nhất việc xây dựng Tiêu chí lựa chọn đơn vị  

cung ứng dịch vụ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với 

 xe Trung Quốc nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 387/TB-UBND ngày 

06/7/2022 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh ngày 30/6/2022 xem xét báo cáo kết quả rà soát các nội 

dung và căn cứ pháp lý triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với 

xe Trung Quốc nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, trong đó “giao 

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

phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng tiêu chí cụ thể, quyết 

định lựa chọn đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ bảo hiểm tại khu vực cửa khẩu 

bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật”.  

Ngày 29/7/2022, Ban Quản lý đã ban hành văn bản số 879/BQLKKTCK-

DN xin ý kiến góp ý của các sở, ngành đối với dự thảo Tiêu chí lựa chọn đơn vị 

cung ứng dịch vụ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với xe Trung Quốc 

nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đến hết ngày 08/8/2022 

Ban Quản lý nhận được 08/12 ý kiến tham gia của các sở, ngành (Sở Giao thông 

vận tải, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, BCH Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, 

UBND huyện Lộc Bình, Cục Hải quan tỉnh, UBND huyện Văn Lãng); 04/12 sở, 

ngành chưa có ý kiến tham gia (Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và 

truyền thông, UBND huyện Cao Lộc). Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của 

các sở, ngành, UBND các huyện biên giới; để thống nhất việc xây dựng Tiêu chí 

trước khi báo cáo UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-

Lạng Sơn tổ chức cuộc họp với các nội dung như sau: 

 1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì); đại diện lãnh đạo Phòng Quản 

lý doanh nghiệp, Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

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

vận tải, Ngoại vụ, Tư pháp, Thông tin và truyền thông, Công an tỉnh, Cục Hải 

quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình. 
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2. Nội dung: Xem xét thống nhất việc xây dựng Tiêu chí lựa chọn đơn vị 

cung ứng dịch vụ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với xe Trung Quốc 

nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 12/8/2022 (Thứ 6). 

4. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 3, trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng-Lạng Sơn (Số 19 Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn). 

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

kính mời./.  

Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, PCM; 

- TTQLCK; 

- Lưu: VT, DN.                                                 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Khánh Duy 
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