
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐOÀN KIỂM TRA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /BQLKKT-ĐTDN  Trà Vinh, ngày         tháng 02 năm 2022   
V/v thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc  

chấp hành các quy định của pháp luật  

đối với các doanh nghiệp trong KKT  

Định An, KCN Long Đức năm 2022 

 

   

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

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BQLKKT ngày 16/02/2022 của Trưởng Ban 

Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh 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, 

Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo đến các doanh nghiệp Kế hoạch 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 (đính kèm Kế hoạch, các phụ lục 

và nội dung kiểm tra), đề nghị các doanh nghiệp báo cáo theo phụ lục đính kèm và 
gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế chậm nhất ngày 10/3/2022 theo địa chỉ: Số 278 Bạch 

Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, điện thoại: 3746685 – 3746600 
(Công chức đầu mối nhận báo cáo: Lê Thúy Thùy Liên, số điện thoại: 0988.488.622, 

Email: Thuylien.tv89@gmail.com). 

Tài liệu được đăng tải trên website Ban Quản lý Khu kinh tế tại địa chỉ:  
https://teza.travinh.gov.vn/ vào mục biểu mẫu để tải các phụ lục báo cáo. 

 Đề nghị các doanh nghiệp gửi báo cáo đúng thời gian nêu trên đồng thời chuẩn 
bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan theo nội dung kiểm tra để làm việc với Đoàn kiểm 

tra (Lịch kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể sau) ./. 

   Tài liệu đính kèm: 

1. Quyết định số 12/QĐ-BQLKKT ngày 16/02/2022 của Ban Quản lý Khu kinh 
tế. 

2. Kế hoạch số 12/KH-ĐKT ngày 23/02/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế. 

3. Bảy (07) phụ lục đính kèm Kế hoạch (lao động, môi trường, PCCC,…). 

4. Danh sách các doanh nghiệp trong KKT, KCN kiểm tra năm 2022.  

Nơi nhận : 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Thành viên Đoàn kiểm tra; 
- Lưu: VT, ĐTDN. 
 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 
 

 
 
 

 
PHÓ TRƯỞNG BAN  

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
Lưu Văn Nhạnh 

 

https://teza.travinh.gov.vn/
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