
 

 

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 thông tin đến các doanh nghiệp 

nội dung liên quan đến Khu nhà ở 

xã hội KCN Long Đức 

 

Trà Vinh, ngày       tháng 5 năm 2022  

            

     Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Long Đức 

 

 Ngày 27/4/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Chi nhánh Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây 
dựng Thương mại xuất nhập khẩu Minh Anh tổ chức buổi hội nghị để triển khai 

một số nội dung liên quan đến việc thuê, mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân 
tại KCN Long Đức. 

Nhằm giúp người lao động tiếp cận và nắm bắt kịp thời, Ban Quản lý Khu 
kinh tế đề nghị các doanh nghiệp thông tin đến người lao động về các nội dung 
có liên quan đến việc thuê, mua nhà ở xã hội. Trường hợp người lao động có nhu 

cầu vay vốn để thuê, mua nhà ở xã hội thì lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi 
về chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh và Công ty Cổ phần 

Đầu tư Phát triển xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Minh Anh để được hỗ trợ, 
hướng dẫn. 

Thông tin liên hệ: 

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh: Ông Trần Quốc 

Phong, số điện thoại: 02943.862.563; 0939.211.919. 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng thương mại xuất nhập khẩu 

Minh Anh: Bà Lê Mai Chi, số điện thoại: 0935.817.239. 

Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến các Doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp Long Đức biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Công đoàn khu kinh tế (p/h); 
- CN NHCSXH tỉnh; 
- Công ty Minh Anh; 
- Lãnh đạo Ban; 
- TT QLHT KKT, KCN; 
- Lưu: VT, DTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

 
Lưu Văn Nhạnh 
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