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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:        /QĐ-BQLKKT Trà Vinh, ngày        tháng 02 năm 2022     

  

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định  
của pháp luật đối với các doanh nghiệp trong Khu kinh tế  

Định An, Khu công nghiệp Long Đức năm 2022 
 
 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH 
 

Căn cứ Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 05/10/2009 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy 
định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Căn cứ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh; Quyết định số 17/2020/QĐ-
UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế 
Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 
đối với các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Định An, Khu công nghiệp Long Đức 

năm 2022, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Lưu Văn Nhạnh, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế làm 

Trưởng đoàn; 

2. Bà Lâm Thị Mười, Trưởng phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp làm 

Phó Trưởng đoàn; 

3. Bà Lê Thúy Thùy Liên, Chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư và Doanh 

nghiệp - Ban Quản lý Khu kinh tế làm Thư ký; 
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* Các thành viên gồm: 

4. Mời ông Nguyễn Chí Linh, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy ban 

nhân dân thị xã Duyên Hải làm thành viên tham gia đối với các doanh nghiệp 
trong Khu kinh tế Định An; 

5. Mời bà Lê Minh Thương, Trưởng phòng Thanh tra-kiểm tra – Bảo hiểm 

Xã hội tỉnh làm thành viên; 

6. Mời ông Trầm Minh Quang, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế 

làm thành viên; 

7. Mời ông Trần Văn Quí, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã 

hội - Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh làm thành viên tham gia đối với các 
doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Long Đức; 

8. Mời ông Trần Nhật Linh, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế làm thành 
viên; 

9. Mời ông Nguyễn Văn Trận, Chuyên viên phòng Lao động Việc làm và 
Giáo dục nghề nghiệp - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm thành viên; 

10. Mời ông Lê Thanh Dũng, Công chức Cục Thuế tỉnh làm thành viên; 

11. Mời bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Chuyên viên phòng Quản lý Môi trường 

- Sở Tài nguyên và Môi trường làm thành viên; 

12. Mời bà Lâm Thúy Mỹ, Chuyên viên phòng Quản lý công nghiệp - Sở 
Công Thương làm thành viên; 

13. Mời ông Hồ Văn Hậu, Cán bộ phòng phòng An ninh Kinh tế - Công an 
tỉnh làm thành viên; 

14. Mời ông Nguyễn Vũ Phong, Cán bộ phòng Cảnh sát phòng chống tội 
phạm về môi trường - Công an tỉnh làm thành viên; 

15. Mời ông Nguyễn Vũ Cường, Cán bộ phòng Cảnh sát phòng cháy chữa 
cháy, cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh làm thành viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra: 

1. Nhiệm vụ: 

- Xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các 
quy định pháp luật của doanh nghiệp về: lao động; bảo vệ môi trường; công tác 

phòng, chống cháy nổ; tham gia, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo 
hiểm thất nghiệp cho người lao động; an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể 
của doanh nghiệp; an toàn vệ sinh lao động; an toàn hóa chất trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh; tổ chức và hoạt động công đoàn và trách nhiệm nộp các khoản 
thuế; các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, … và tổ chức thực hiện kiểm 

tra theo nội dung kế hoạch của Đoàn kiểm tra. 

- Thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất kiến nghị, xử lý sau khi kết 

thúc đợt kiểm tra theo kế hoạch. 
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2. Quyền hạn: 

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại đơn vị được kiểm tra và yêu 

cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm 
tra. 

- Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Ban Quản lý Khu kinh tế để phục 

vụ ban hành các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra. Đoàn kiểm tra hoạt động 
theo chế độ kiêm nhiệm và kết thúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc Trung 
tâm Quản lý hạ tầng Khu kinh tế, Khu công nghiệp, các ông, bà có tên tại Điều 1 

và Giám đốc các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Định An, Khu công nghiệp Long 
Đức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Đoàn kiểm tra 
hoàn thành nhiệm vụ; Quyết định này thay thế Quyết định số 10/QĐ-BQLKKT 

ngày 21/01/2022 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo Ban;  
- Lưu: VT, ĐTDN 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
 

 
Trần Viễn Phương 
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