
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 3730/VP-NC Lạng Sơn, ngày 20 tháng 9  năm 2018 
V/v thực hiện Quy chế về mối quan hệ 
công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam 

 

 
                                 Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Công an tỉnh; 
- Công ty Điện lực Lạng Sơn. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 2807-
TB/VPTU ngày 10/9/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy về Thông báo số 319/TB-VPCP 
của Văn phòng Chính phủ kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công 
tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018, đồng chí 
Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: 

 1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các cơ quan liên quan có biện 
pháp nâng cao năng lực thẩm định trước khi cấp giấy phép đầu tư dự án đầu tư nước 
ngoài; tăng cường kiểm tra sau cấp phép, sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường của 
doanh nghiệp để chủ động xử lý, tránh tình trạng doanh nghiệp bỏ trốn; đề xuất, báo 
cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 

 2. Giao Công an tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường 
các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại nơi ở và nơi làm việc của công nhân, 
đồng thời tuyên truyền sâu rộng với hình thức đa dạng các nội dung thông tin chính 
thống, chính xác, khách quan để dư luận, Nhân dân nói chung và công nhân, người 
lao động, đặc biệt là tại các khu, cụm công nghiệp tập trung hiểu đúng về các chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 3. Công ty Điện lực Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện đúng quy định về giá bán 
điện đến các hộ công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, có chế tài xử 
phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. 

  (Thông báo số 2807-TB/VPTU và Thông báo số 319/TB-VPCP được phô tô 
gửi kèm theo) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh để các cơ quan, đơn vị thực hiện ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: NC, TH, KTCN, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, NC(TTD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
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