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Số:  2553 /VP-NC  

V/v  bảo đảm an ninh, an toàn cho các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Lạng Sơn, ngày  05  tháng 7  năm 2018 

                 Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện và thành phố. 

 
Thực hiện Công văn số 4424/BKHĐT- ĐTNN ngày 28/6/2018 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
chỉ đạo như sau:  

1. Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố tăng cường công 
tác tuyên truyền, phổ biến và giải thích cho cán bộ, công chức, viên chức, người 
làm việc trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hiểu đúng 
về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về Dự án Luật đơn vị hành 
chính - kinh tế đặc biệt (Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc 
hội khóa XIV gửi kèm Công văn số 4424/BKHĐT-ĐTNN)). 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ 
quan liên quan: 

- Theo dõi sát hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cử 
cán bộ đến gặp chủ doanh nghiệp và người lao động để tuyên truyền, vận động doanh 
nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh. Đồng thời khẳng định với doanh nghiệp: Chính 
phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, đảm bảo an ninh, an toàn đối với tài sản, và 
mọi hoạt động đầu tư kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.  

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai các biện pháp hữu hiệu và kịp 
thời để thực hiện các cam kết nêu trên, nhằm ổn định sản xuất và an toàn của các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn khi có tình huống xấu xảy ra. 
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề mới, phức tạp, phải kịp thời báo cáo 
UBND tỉnh xem xét, xử lý. 

(Công văn số 4424/BKHĐT- ĐTNN và tài liệu liên quan gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh để các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện và thành phố thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
Các phòng: KGVX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT NC(BMB).  
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