
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /BQLKKT-ĐTDN 

V/v triển khai Quy định về tạm trú và 

quản lý tạm trú đối với người nước 
ngoài tại doanh nghiệp trong các khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
 

 
Trà Vinh, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

     Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong KCN Long Đức  

 

Thực hiện Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND 

tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về tạm trú và quản lý tạm trú đối với người 

nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh (đính kèm), 

Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai nội dung tạm trú và quản lý tạm trú đối 

với người nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh được quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 

25/10/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh có hiệu lực từ ngày 04/11/2021, đề nghị 

các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Long Đức nắm biết, thực hiện rà soát 

người nước ngoài, bố trí nơi ở (khu nhà ở) đảm bảo đáp ứng điều kiện được tạm 

trú tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 4 của Quyết định này trong thời hạn 

06 tháng kể từ ngày có hiệu lực. 

Sau thời hạn 06 tháng nêu trên, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ tổ chức, phối 

hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra 

điều kiện được tạm trú tại doanh nghiệp, đưa ra biện pháp xử lý các trường hợp 

không đáp ứng điều kiện theo quy định trên. 

Đề nghị các doanh nghiệp trong KCN Long Đức nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Xây dựng (p/h); 
- Công an tỉnh Trà Vinh (p/h); 
- UBND TP. Trà Vinh (p/h); 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng chuyên môn,  
  đơn vị trực thuộc Ban (p/h); 
- Lưu: VT, ĐTDN, V. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 
 

 
 

 
 

Lưu Văn Nhạnh 
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