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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2275/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  20 tháng 6 năm 2018 

V/v triển khai hoạt động đối 
thoại của Hội đồng An toàn,  

vệ sinh lao động tỉnh 
                 

Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

 Thực hiện Công văn số 2225/LĐTBXH-ATLĐ ngày 06/6/2018 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc việc tổ chức triển khai của 
Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

     Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Hội 
đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh): 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan 
liên quan tham mưu xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng An toàn, vệ sinh 
lao động tỉnh; báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 10/7/2018. 

2. Định kỳ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đối thoại nhằm 
chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động, người 
lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các cơ 
quan nhà nước để thúc đẩy việc cải thiện các điều kiện làm việc, an toàn cho 
người lao động, nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về 
an toàn, vệ sinh lao động. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nâng cao chất 
lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết thực chất, dứt 
điểm các vướng mắc của doanh nghiệp, công khai kết quả theo dõi, giám sát quá 
trình xử lý sau đối thoại với doanh nghiệp và đề xuất giải quyết những bất cập 
trong quá trình triển khai thực hiện. 

3. Tổng hợp Báo cáo kết quả triển khai hoạt động đối thoại của Hội đồng 
An toàn, vệ sinh lao động tỉnh gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
UBND tỉnh trước ngày 01/7/2018. 

 (Công văn số 2225/LĐTBXH-ATLĐ ngày 06/6/2018 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội được gửi qua Văn phòng điện tử eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện./.                    

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: Y tế; Kế hoạch và Đầu tư; 
- Liên đoàn Lao động tỉnh 
- C, PVP UBND tỉnh; 
- Các phòng: KGVX, TH; 
- Lưu: VT, KGVX (PT). 
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