
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

Số:           /BQLKKT-ĐTDN 

Về việc triển khai Thông tư số 

28/2021/TTBLĐTBXH ngày 28/12/2021 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

         Trà Vinh, ngày       tháng 02 năm 2022 

   

 

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

Theo Công văn số 229/SLĐTBXH-LĐVLGDNN, ngày 08/02/2022 của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai Thông tư số 

28/2021/TTBLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 

Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao 
động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến 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 Thông tư số 28/2021/TTBLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội./. 

  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi ; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Ban Biên tập Website BQLKKT; 
- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
Lưu Văn Nhạnh 
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