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V/v chỉ đạo sau hội đàm với 

huyện Ninh Minh ngày 

15/10/2020  

 

 

                           

Kính gửi:  

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

- Sở Y tế. 
      

Xem xét Báo cáo số 255/BC-BQLKKTCK ngày 16/10/2020 của Ban 

Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về kết quả trao đổi hội đàm với 

huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc và việc thực hiện chỉ đạo của 

UBND tỉnh về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với các phương tiện 

vâṇ tải Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Chi Ma, đồng chí Đoàn Thu Hà, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Đồng ý thời gian triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối 

với các phương tiện Trung Quốc xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu song phương 

Chi Ma - Ái Điểm từ ngày 01/11/2020 và bố trí địa điểm cho Bưu điện tỉnh thuê 

tại Tòa nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma để phục vụ việc triển 

khai bảo hiểm như đề xuất của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

2. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn xây dựng mức 

giá cho thuê địa điểm tại Tòa nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma để 

có cơ sở tính chi phí cho Bưu điện tỉnh thuê; gửi Thư công tác đến Chính phủ 

nhân dân huyện Ninh Minh thông tin các nội dung liên quan đến quy trình cung 

cấp bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và thống nhất lựa chọn mặt hàng Lâm 

sản của Việt Nam để huyện Ninh Minh xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ 

định nhập khẩu mặt hàng này qua cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm. 

3. Giao Sở Y tế tiếp tục chủ động liên hệ, trao đổi thống nhất với cơ quan 

chuyên môn của Bộ Y tế trong việc tham mưu đề xuất trình Chính phủ sửa đổi 

khoản 7 Điều 91 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP theo tinh thần chỉ đạo của Chính 

phủ tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 11/10/2019 để sớm thực hiện được được 

nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
                   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

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

- Cục Thuế, CA tỉnh, Cục HQ, BCH BĐBP; 

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

- UBND huyện Lộc Bình;   

- Bưu điện tỉnh;  

- C,PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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