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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 lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định 

mức lương tối thiểu đối với người lao động 
làm việc theo hợp đồng lao động 

 

Trà Vinh, ngày        tháng  5 năm 2022 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KCN, KKT 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Công văn số 1066/SLĐTBXH-
LĐVLGDNN ngày 26/5/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc 

phối hợp góp ý dự thảo văn bản. 

Để có cơ sở phối hợp góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu 

vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động gửi về Bộ Lao động 
– Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp 

trong KCN, KKT đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định nêu trên (dự thảo 
được đăng tải trên Trang Website của Ban Quản lý Khu kinh tế, Mục: Lấy ý kiến 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Link truy cập: 
https://teza.travinh.gov.vn/Default.aspx?sid=1455&pageid=39524&catid=71464
&catname=lay-y-kien-du-thao-vb-qppl). 

Văn bản đóng góp vui lòng gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế, địa chỉ: số 278, 
đường Bạch Đằng, phường 4, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; số điện thoại liên hệ: 

02943 746 685 – 02943 746 600, gặp Nguyễn Thị Diễm Chi; bản file mềm gửi 
trước qua địa chỉ email: diemchi2512@gmail.com. 

Thời gian thực hiện chậm nhất đến 11 giờ, ngày 01/6/2022. 

Nhằm đảm bảo thời gian đóng góp ý kiến theo yêu cầu của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội, rất mong các doanh nghiệp phối hợp thực hiện theo đúng 
thời gian nêu trên, trường hợp sau khi kết thúc thời gian lấy ý kiến mà không nhận 

được ý kiến của doanh nghiệp, thì xem như doanh nghiệp thống nhất với nội dung 
dự thảo Nghị định. 

Ban Quản lý Khu kinh tế rất mong các doanh nghiệp phối hợp thực hiện./. 

 

  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở LĐTBXH (để biết); 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
Lưu Văn Nhạnh 

mailto:diemchi2512@gmail.com

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-05-30T10:21:27+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Lưu Văn Nhạnh<lvnhanh@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-05-30T10:28:25+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ban Quản lý khu kinh tế<banquanlykkt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-05-30T10:28:31+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ban Quản lý khu kinh tế<banquanlykkt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-05-30T10:28:46+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ban Quản lý khu kinh tế<banquanlykkt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




