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UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /BQLKKT-ĐTDN 

V/v triển khai Nghị định số  
12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022  

của Chính phủ  

 

 
Trà Vinh, ngày        tháng        năm 2022 

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

 

Ngày 17/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, 
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi phạm các quy định pháp luật 
về lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp trong KCN 
Long Đức, KKT Định An truy cập địa chỉ Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

http://vanban.chinhphu.vn hoặc Website của Ban Quản lý Khu kinh tế 
http://teza.travinh.gov.vn, vào mục Văn bản chỉ đạo điều hành để xem và nghiên 

cứu nội dung Nghị định, triển khai trong nội bộ doanh nghiệp. 

 Đề nghị Giám đốc các doanh nghiệp quan tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Công đoàn KKT (phối hợp); 
- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 
Lưu Văn Nhạnh 
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