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S :5u/CV-BVLS Lang San, ngày 06 tháng 8 närn 2020 

V/v. D nghj du'cxc tham gia cung cd'p djch vy bâo hiê'in TNDS 
cMi vó'i xe Trung Quô'c nhap  cánh qua tha khdu quô'c tl Hi~u Nghj 
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KInh gth: 1Jy ban Nhan dan tinh Lng Son 

t1 Y 'A A 9' 9 A ',..S 9 'A 

.... .........Can1 cu' H19p dinh vn tai throng b9 giva Chrnh phu Vi9t Nam va Trung 
1Chuyen:. Quôc.k kk ngày 22/11/1994; Ngh djnli thu giüa ChInh phü Vit Nam và ChInh 

phü Trung Quôc ye vic thirc hin Hip djnh 4n tái thrô'ng b k ngày 
11/10/2011. 

Can cr Lut kinh doanh bào hirn cüa nithc Cong hoà xâ hi chñ nghTa Vit 
Nam ban hành ngày 09/12/2000 và sira do bô sung rnt so diêu cüa 1u.tkinh doanh 
bào hiêrn so 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010. 

Can cir Ngh djnh s 103/2008/ND-CP ngày 16/9/2008 cña ChInh phü v 
báo hiêrn bat buc trách nhirn dan st.r cüa chü xe Co gii; Ngh dnh sO 
214/2013/ND-CP ngày 20/12/2013 cua ChInh phü sira dôi, bô sung rnt sO diêu 
cüa Nghj djnh 103/200 8/ND-CP. 

Can cr Thông tus 22,'2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 cia B TàichInh 
ye vic Quy dnh Quy the, diêu khoàn, biêu phi và rnirc trách nhirn bào hiêrn bat 
buc trách nhirn dan sr cüa chu xe co gió'i. 

Can cir Cong van s 805/UBNID-KT ngày 14/7/2020 cua UBND tinh Lang 
San ye vic triên khai thrc hin bào hiêrn trách nhirn dan sir dôi vâi các phuang 
tin 4n tâi Trung Quôc nhp cành qua cira k.hâu quOc tê Hiu Ng. 

Cong ty Bâo Vit Lang San là don v trrc thuc Tng Cong ty Bào hirn 
Bào Vit là doanh nghip bào hiêrn nhà nuóc dâu tiên trên th truông Vit Nam 
(Ducrc thành l.p  và hott dng tr 15/01/1965 den nay vi sO von dieu l là 2.300 
t dOng), có trii s& van phàng hot dng trên dja bàn tinh Ltng Son, có kinh 
nghirn và có näng hrc trong lI'nh vuc bào hiêrn, nhât là dOi vâi các nghip vi bào 
hiêrn có quan h quOc tê, hang narn dóng gop cho ngân sách dja phuong hang t 
dOng và tharn gia các chuang trinh an sinh xã hi do tinh to chirc. 

Thirc hin Hip dinh giao thông duôTlg b Vit Narn- Trung Quc, trong 
nhüng narn qua Bào Vit Lang San dà phOi h9p vâi S GTVT Lang San, S 
Ngoi vii Lang San tharn gia darn phán và k ket vó'i 2 doanh nghip bào hiêrn 
ben Trung QuOc (P1CC yà Ping An) y trg giüp ithau trong viêc giárn dnh thit 
hai cho xe duo'c bào hiêrn ö' nuó'c s tai. 

Vó'i nang li.rc, kinh nghirn và chuyên mOn nghip vi y linh vuc bào hirn 
cüa dan vj, cong ty Bào Vit Lang San kInh d xuat Uy ban Nbân dan tinh Lang 
San xern xét, dông cho phép cong ty Bào Vit Lang San thirc hin cung cap 
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dch vi bào him trách nhirn dan si bt buc d6i vol các pirnong tin 4n tài 
Trung Quôc nhp cânh qua cia khâu quôc tê Hiu Nghj cüng vói Buu din. 

Cong ty Bão Vit Lang Son earn kt phi hçp t6t vOl cáo don v lien quail 
chuân bi các diêu kin can thiêt, xây dçrng quy trinh cithê dê darn báo cung cap 
thun igi nhât djch v bâo hiêrn trách nhirn dan sr bat buc dôi vó'i phuong tin 
Trung Quoc nhp cành qua cüa khâu quôc tê Hüu Nghj, không lam ánh huóng 
den hot dng thông quan xuât nhp lthâu hang hóa qua cüa khâu, an ninh trt tir 
Va uy tin ngoi giao. 

Xin trân tr9ng cam on! 

No'i nhãn: —  GIAM DOC 
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