
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

Số:           /BQLKKT-ĐTDN 

Về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 
08/10/2021 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

         Trà Vinh, ngày       tháng 10 năm 2021 

   

 

  Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KCN Long Đức và KKT Định An . 
 

Theo Công văn số 2329/SLĐTBXH-LĐVLGDNN, ngày 19/10/2021 của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ, 

Ban Quản lý Khu kinh tế phổ biến, triển khai Nghị quyết số 126/NQ-CP, 

ngày 08/10/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP, 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đến người lao động và các 

doanh nghiệp được biết và thực hiện.  

Đề nghị các doanh nghiệp đăng nhập vào Website:www.teza.travinh.gov.vn 

để xem và tải Nghị quyết số 126/NQ-CP, ngày 08/10/2021 của Chính phủ. 

Đề nghị Giám đốc các doanh nghiệp quan tâm, triển khai thực hiện hiện tốt 

nội dung Công văn này./. 

  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi ; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Công đoàn Khu kinh tế; 
- VP ĐD tại KKT Định An; 
- Ban Biên tập Website BQLKKT; 
- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
Lưu Văn Nhạnh 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2021-10-20T13:38:51+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Lưu Văn Nhạnh<lvnhanh@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2021-10-20T14:04:28+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ban Quản lý khu kinh tế<banquanlykkt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2021-10-20T14:04:34+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ban Quản lý khu kinh tế<banquanlykkt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2021-10-20T14:05:13+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ban Quản lý khu kinh tế<banquanlykkt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




