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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 triển khai Thông tư số 06/2022/TT-

BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

hướng dẫn hỗ trợ DNNVV; quyết định 

số 383/QĐ-UBND của UBND tỉnh; 

thông báo cấp độ dịch và vận động người 

lao động tham gia tiêm chủng đầy đủ 

 

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 Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh ban hành Phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Thông báo 

số 41/TB-UBND ngày 08/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch COVID-

19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Công văn số 1725/VPUB-KTTH ngày 03/6/2022 của 

Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn hỗ trợ DNNVV; Công văn 7/SYT-NVY ngày 

07/6/2022 của Sở Y tế về kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh 

Bạch hầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022. 

Ban Quản lý Khu kinh tế 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. Rà soát, bổ sung Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với 

tình hình hiện nay và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, 

chống dịch COVID-19 theo các quy định, hướng dẫn hiện hành. 

2. Căn cứ cấp độ dịch được công bố tại Thông báo số 41/TB-UBND ngày 

05/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất 

kinh doanh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 

trong tình hình mới (có Thông báo kèm theo). 

3. Tuyên truyền, vận động người lao động chủ động tham gia phòng, chống 

dịch bệnh, thực hiện việc tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch đối với tất cả các loại vắc 

xin trong tiêm chủng mở rộng nói chung và vắc xin phòng bệnh Bạch hầu nói 

riêng. 

4. Ngày 10/5/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ban hành Thông tư 

số 06/2022/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
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80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ban Quản lý Khu kinh tế 

thông tin đến các doanh nghiệp để biết và thực hiện (có văn bản kèm theo; văn bản 

đã được đăng tải trên Công thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế). 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2022 và bãi bỏ Thông tư 

số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hỗ 

trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV và Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT 

ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt 

động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho DNNVV thông qua mạng lưới 

tư vấn viên. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này hết hiệu lực và 

được thay thế bằng văn bản khác thì thực hiện theo quy định tại văn bản thay thế. 

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; 

- Trang Web BQLKKT (đăng tin); 

- Lưu VT, QLDN. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG  BAN 

 

 

 

 

Trần Quang Thái 
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