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Số:           /BQLKKT-ĐTDN 

V/v rà soát nhu cầu lao động và 

 đào tạo lao động trong doanh nghiệp 
trong KCN, KKT năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
         Trà Vinh, ngày       tháng 12 năm 2021 

   

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

 

Thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, ngày 06/11/2021 của Thủ 

tướng Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ quy định về việc thực hiện một 

số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ 

tướng Chính Phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 

2774/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành 

Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 

2022-2025; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng 

suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. 

Nhằm tập trung hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là 

triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề 

để duy trì việc làm cho người lao động và kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng lao 

động cho các doanh nghiệp trong KCN, KKT trong thời gian tới, Ban Quản lý 

Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện rà soát, thống kê nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ kỹ năng nghề trong năm 2022, trong đó nêu rõ cụ thể ngành nghề đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, số lượng lao động tham gia đào tạo (lập 

danh sách người lao động). Đồng thời các doanh nghiệp rà soát các quy định, 

điều kiện hỗ trợ đạo tạo nguồn nhân lực tại các văn bản trên để thực hiện hồ sơ 

đề nghị theo biểu mẫu quy định. 

2. Thực hiện thông tin nhu cầu sử dụng lao động trong năm 2022 theo biểu 

mẫu đính kèm.  

Các doanh nghiệp nào đã cung cấp thông tin về sử dụng lao động trong 

năm 2022 (mục 3) theo yêu cầu tại Công văn số 1096/BQLKKT-ĐTDN ngày 

01/12/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế thì không thực hiện cung cấp thông tin 



nhu cầu sử dụng lao động, trừ trường hợp có thay đổi, điều chỉnh nhu cầu sử 

dụng lao động trong năm 2022. 

Đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thống kê gửi về Ban Quản 

lý Khu kinh tế, địa chỉ: số 278, đường Bạch Đằng, Phường 4, Thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 3746 685, vui lòng gửi file mềm về địa chỉ 

email của phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp: qldtdntv@gmail.com , chậm 

nhất đến ngày 15/01/2022 để tổng hợp. 

Đề nghị các doanh nghiệp truy cập trang website của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tại đường dẫn: https://teza.travinh.gov.vn/ vào mục Thông tin chỉ đạo 

điều hành để tải về và nắm biết chi tiết nội dung hỗ trợ tại các Quyết định, Kế 

hoạch đã nêu trên. 

Rất mong các doanh nghiệp quan tâm thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, ĐTDN, V. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
Lưu Văn Nhạnh 
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