
UBND TỈNH GIA LAI 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BQLKKT-QLDN Gia Lai, ngày       tháng 6 năm 2022 

V/v tiếp tục triển khai, thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19 trong 

tình hình mới và phối hợp cung cấp thông 

tin về sử dụng, nhu cầu tuyển dụng lao 

động cho điều tra viên. 

 

Kính gửi:      

       - Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa; 

        - Các doanh nghiệp tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. 

 

Thực hiện Kế hoạch 1245/KH-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai năm 2022; Công văn số 231/SYT-VPS ngày 14/6/2022 của Sở Y 

tế về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch covid-19 

trong tình hình mới và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh đề nghị các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Đa và Khu Kinh tế cửa 

khẩu Quốc tế Lệ Thanh thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục chủ động thực hiện tốt “mục tiêu kép” với tinh thần không không 

chủ quan lơ là; tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao 

nhận thức về lợi ích, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 để người lao 

động biết và tích cực hưởng ứng tham gia. 

2. Phối hợp cung cấp thông tin điều tra cung cầu lao động, cập nhật thông tin 

về việc sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động cho điều tra viên. 

3. Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động trong 6 tháng đầu năm 2022, 

kết quả hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động theo Phụ lục II kèm theo Thông 

tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế trước ngày 30/6/2022. 

Đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh; 

- Lưu VT, QLDN. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG  BAN 

 

 

 

 

Trần Quang Thái 
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