
UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BQLKKT-ĐTDN Trà Vinh, ngày      tháng 8 năm 2021 

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Kế 
hoạch Tổ chức lại hoạt động sản xuất 

cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 

 

 
Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế. 

 

Ngày 24/8/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Công văn số 

3630/UBND-KT ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc xin ý 
kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch Tổ chức lại hoạt động sản xuất cho doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

Ban Quản lý Khu kinh tế trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp trong Khu công 

nghiệp, Khu kinh tế nghiên cứu đóng góp dự thảo Kế hoạch Tổ chức lại hoạt động 
sản xuất cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi về phòng Quản lý Đầu tư và Doanh 

nghiệp trước 8 giờ ngày 25/8/2021 để tổng hợp gửi UBND tỉnh. Mọi thông tin đóng 
góp đề nghị Quý doanh nghiệp vui lòng gửi qua group zalo các doanh nghiệp KCN, 
KKT hoặc địa chỉ email:thuytrang74tv@gmail.com 

Quá thời hạn nêu trên quý Doanh nghiệp không có ý kiến đóng góp thì xem như 
thống nhất với dự thảo Kế hoạch. 

Dự thảo Kế hoạch được đăng tải trên trang Website của Ban Quản lý Khu kinh 
tế tại địa chỉ: http://teza.travinh.gov.vn vào mục Phòng, chống COVID-19. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Ban (b/c); 
- Lưu: VT, VP, ĐTDN.   

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

Trần Viễn Phương 
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