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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 văn bản hướng dẫn doanh 

nghiệp 
 

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 Công văn số 1666/VP-KTTH ngày 31/5/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của 

Chính phủ; Công văn số 1090/UBND-KGVX ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh 

về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế (cập nhật đến ngày 29/5/2022); Công văn số 1086/UBND-KGVX ngày 

29/5/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19; Kế hoạch số 1059/KH-UBND ngày 26/5/2022 của UBND 

tỉnh về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Nghiên cứu và thực hiện hướng dẫn tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP 

ngày 20/5/2022 của Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối 

với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

2. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. 

3. Căn cứ cấp độ dịch được công bố 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. 

4. Rà soát, thông báo cho người lao động tham gia tiêm chủng mũi 3, mũi 

4 vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương nơi cư trú. 
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5. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động về bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em. Tham gia thực hiện các hoạt động của chính quyền địa phương về hỗ 

trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo điều kiện của doanh nghiệp. 

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế; 

- UBND thành phố Pleiku; 

- UBND huyện Đức Cơ; 

- UBND xã Trà Đa; UBND xã Ia Dom; 

- Trang Web BQLKKT (đăng tin); 

- Lưu VT, QLDN. 

 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG  BAN 

 

 

 

 

 

Trần Quang Thái 
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