
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

Số:            /BQLKKT-ĐTDN 

V/v thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng 
Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn 

số 5264/VPCP-CN ngày 17/8/2022 của 
Văn phòng Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
         Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2022 

   

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

 

Theo Công văn số 1478 /SCT-QLCN, ngày 26/8/2022 của Sở Công thương về 
việc thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn số 

5264/VPCP-CN ngày 17/8/2022 của Văn phòng Chính phủ 

Nhằm thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn 

Thành tại Công văn số 5264/VPCP-CN ngày 17/8/2022 và của Ủy ban nhân dân 
tỉnh tại Công văn số 3552/UBND-CNXD như trên. Ban quản lý Khu kinh tế đề 

nghị các doanh nghiệp có giải pháp, kế hoạch thực hiện việc sử dụng điện tiết kiệm 
và hiệu quả tại doanh nghiệp theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 30/10/2020 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tăng cường tiết kiệm điện. 

Các doanh nghiệp đăng nhập vào Website: www.teza.travinh.gov.vn vào mục  
Thông tin chỉ đạo điều hành để xem và tải Kế hoạch số 60/KH-UBND. 

Đề nghị các doanh nghiệp phối hợp, thực hiện tốt ý kiến của Phó Thủ tướng 
Chính phủ ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- TT Quản lý Hạ tầng KKT, KCN; 
- Văn phòng Đai diện tại KKT; 
- Công đoàn KKT; 
- Ban Biên tập Website BQLKKT; 
- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
Lưu Văn Nhạnh 
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