
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét tình hình 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 

 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5/2022, đồng chí Đoàn Thu Hà, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Công Thương, Tài chính, 

Ngoại vụ, Giao thông vận tải, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an 

tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Quản lý cửa khẩu.  

2. Nội dung: xem xét tình hình 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. 

3. Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ 00 ngày 26/5/2022 (thứ Năm). 

4. Địa điểm: tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công chuẩn bị 

- Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị tài liệu, 

báo cáo về tình hình 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 (Báo cáo tập trung vào 

tình hình triển khai, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế 

và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp triển khai bảo hiểm thời gian tới đảm bảo 

phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại các cửa khẩu); báo cáo 

gửi trước cho các thành phần dự họp để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia tại 

cuộc họp, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/5/2022. 

- Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, HC-QT; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
 


		2022-05-21T11:36:58+0700
	Dương Văn Chiều


		2022-05-22T16:27:39+0700


		2022-05-22T16:27:39+0700


		2022-05-22T16:27:39+0700




