
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 

Về việc triển khai Quyết định số 

302/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

tỉnh và Kế hoạch số 76/KH-UBND 

ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh 

 

Trà Vinh, ngày        tháng 8 năm 2021 

 
 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp 
 

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-BCĐ ngày 31/8/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí tạm thời về việc 
thẩm định, công nhận và kiểm tra sau công nhận phương án “3 tại chỗ”, “1 cung 

đường 2 điểm đến” đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tổ chức trở lại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh. 

Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai đến các doanh nghiệp trong Khu kinh 
tế, Khu công nghiệp Quyết định số 302/QĐ-BCĐ ngày 31/8/2021 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 
31/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu và 

thực hiện. 

Thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 11/9/2021./. 

(Đính kèm Quyết định số 302/QĐ-BCĐ ngày 31/8/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 
31/8/2021 của UBND tỉnh) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- BCĐ PCD bệnh Covid-19 tỉnh (b/c); 
- Sở Y tế (ph/h); 
- Công an tỉnh (ph/h); 
- UBND Thành phố Trà Vinh (ph/h); 
- UBND thị xã Duyên Hải (ph/h); 
- Công đoàn KKT (ph/h); 
- Lãnh đạo Ban; 
- Trung tâm QL hạ tầng KKT, KCN; 
- Văn phòng đại diện KKT; 
- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
Trần Viễn Phương 
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