
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 khẩn trương hoàn thành hồ sơ đủ 
điều kiện chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 

 

Trà Vinh, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

 

     Kính gửi: Các Doanh nghiệp đang hoạt động trong KKT, KCN 

 

Thực hiện Công văn số 3240/UBND-KT ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh,  

Ban Quản lý Khu kinh tế đã triển khai một số nội dung chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến các 
doanh nghiệp tại Công văn số 568/BQLKKT-ĐTDN ngày 16/7/2021 (truy cập 

đường dẫn: https://teza.travinh.gov.vn/ vào mục Phòng, chống dịch COVID-19 - 
Văn bản triển khai để tải các mẫu văn bản đề nghị). 

Trên cơ sở triển khai, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp khẩn 
trương rà soát từng nội dung các chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ và thực hiện thủ tục theo quy định chính sách hỗ trợ 
tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và 

hoàn thành hồ sơ đề nghị gửi đến cơ quan tiếp nhận được quy định tại Phụ lục kèm 
theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, đồng thời gửi 01 bộ hồ sơ về Ban Quản lý 

Khu kinh tế, địa chỉ số 278, đường Bạch Đằng, Phường 4, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh, số điện thoại: 3746685-3746600, email: qldtdntv@gmail.com để nắm biết. 

Đối với các doanh nghiệp đã thực hiện gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến cơ quan 

tiếp nhận thì vui lòng gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế 01 bộ hồ sơ để nắm biết. 

Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc thì vui lòng 

liên hệ đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ để được hướng dẫn hoàn thành thủ tục hỗ trợ./. 

Đề nghị các Doanh nghiệp quan tâm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Lao động – Thương binh và XH (p/h); 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội-CN Trà Vinh (p/h); 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh (p/h); 
- UBND Tp Trà Vinh (p/h); 
- UBND Thị xã Duyên Hải (p/h); 
- UBND huyện Duyên Hải (p/h); 
- Trường Đại học Trà Vinh (p/h); 
- Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh (p/h); 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban; 
- Công đoàn KKT (p/h); 
- Lưu: VT, ĐTDN, V. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

 
 

Trần Viễn Phương 
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