
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

V/v 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 

 

 

                           

Kính gửi:  

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

- Cục Hải quan tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Tài chính; 

- Bưu điện tỉnh. 
      

Xem xét Báo cáo số 169/BC-BQLKKTCK ngày 01/7/2020 của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc báo cáo tính khả thi việc bán bảo 

hiểm cho phương tiện vận tải của Trung Quốc xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị, trên cơ sở kết luận họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh ngày 06/7/2020, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Đồng ý triển khai thực hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bảo hiểm bắt 

buộc đối với bên thứ ba) đối với các phương tiện Trung Quốc nhập cảnh qua cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị như đề xuất của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 

Lạng Sơn tại Báo cáo trên; thời gian thực hiện từ ngày 20/7/2020.  

2. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp 

với Bưu điện tỉnh và các lực lượng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thống nhất 

quy trình kiểm tra, kiểm soát liên quan đến việc thực hiện dịch vụ bảo hiểm này; 

trao đổi, thông tin và đề nghị Ban Quản lý khu Bảo thuế tổng hợp Bằng Tường, 

Quảng Tây - Trung Quốc hỗ trợ tuyên truyền đến các lái xe, chủ hàng, doanh 

nghiệp phía Trung Quốc để việc triển khai bảo hiểm được hiệu quả, đảm bảo 

không ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.  

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng chủ trì, phối hợp 

với lực lượng Hải quan và các lực lượng chức năng khác tại cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị thông tin, tuyên truyền và yêu cầu chủ các phương tiện Trung Quốc 

thực hiện nghiêm quy định mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba 

khi lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam; phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao 

thông xử lý nghiêm các phương tiện của Trung Quốc nhập cảnh vào lãnh thổ 

Việt Nam không thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định.  
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4. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Cục Hải quan tỉnh và 

các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động phối 

hợp thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan 

đến việc triển khai thực hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với các phương 

tiện Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

5. Giao Bưu điện tỉnh làm cơ quan đầu mối phối hợp với các đơn vị cung 

ứng dịch vụ bảo hiểm khác và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết, xây dựng quy trình cụ thể để cung cấp thuận lợi nhất dịch vụ bảo 

hiểm trách nhiệm dân sự đối với phương tiện Trung Quốc nhập cảnh qua cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị; đồng thời đảm bảo giải quyết các vấn đề phát sinh tại 

chỗ kịp thời, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thông quan xuất nhập khẩu 

hàng hóa qua cửa khẩu, an ninh trật tự và uy tín ngoại giao./.  

                   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, YT, NgV,  KH&ĐT, NN&PTNT; 

- Cục Thuế; 

- Các CQ kiểm dịch: Động vật, thực vật, y tế; 

- UBND huyện Cao Lộc;   

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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