
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SKHĐT-TTXTĐT 

V/v tham gia gói hỗ trợ đào 

tạo của Dự án Tăng cường 

năng lực cạnh tranh khu vực  

tư nhân Việt Nam 

Sóc Trăng, ngày       tháng      năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Khoa học và Công nghệ; Công Thương; 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và 

Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp; 

- Liên minh Hợp tác xã; 

- Hội Doanh nhân trẻ, 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC) 

là một dự án hỗ trợ kỹ thuật do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) 

tài trợ và Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chủ dự án. 

Hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã, Dự án IPSC triển khai gói hỗ trợ thông qua 

hình thức đào tạo diện rộng theo sát nhu cầu của doanh nghiệp và đáp ứng xu 

thế của thời đại mới, được giảng dạy bởi các công ty tư vấn có uy tín và các 

chuyên gia đầu ngành. 

 Nhằm tiếp nối ý nghĩa của Dự án, qua đó giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh có cơ hội tiếp cận và nhận được gói hỗ trợ 

miễn phí nêu trên, từng bước nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý đơn vị: 

1. Giới thiệu, tuyên truyền thông tin về gói hỗ trợ đào tạo của Dự án đến 

các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. (Đính kèm thông 

tin giới thiệu về gói hỗ trợ). 

2. Đề cử danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đăng ký 

tham gia (trong đó ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và các ngành phụ trợ 

cho nông nghiệp, thủy sản) theo biểu mẫu đính kèm, gửi về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chậm nhất ngày 21 tháng 02 năm 2023, đồng gửi file về địa chỉ Email 

soctrangipesc@gmail.com. 

mailto:soctrangipesc@gmail.com


 

 

 

3. Thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo danh 

sách đề cử của đơn vị, thực hiện khảo sát chuyên đề đào tạo và đăng ký tham 

dự thông qua mã QR đính kèm. 

Mọi thông tin trao đổi, vui lòng liên hệ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ 

trợ doanh nghiệp Sóc Trăng, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, Số 

479A Lê Duẩn, Phường 9, TP Sóc Trăng, số điện thoại 0299 2211 679. 

Rất mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận:                                                     
- Như trên;  

- Phòng TC-KH các huyện, thị, thành 

(để phối hợp);  

- Lưu: VT, TTXTĐT.                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Ngô Thanh Toàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục I 

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GÓI HỖ TRỢ CỦA DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG 

NĂNG LỰC CẠNH TRANH KHU VỰC  TƯ NHÂN VIỆT NAM 

(Kèm theo Công văn số             /SKHĐT-TTXTĐT ngày        tháng      năm 2023 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng) 

 

STT Nội dung Đường link/ Mã QR 

1 
Nội dung khóa đào tạo, thông tin 

chuyên gia 

 

https://by.com.vn/GS5XU  

 

 

2 
Khảo sát chuyên đề đào tạo và 

đăng ký tham gia 

 

https://by.com.vn/FE2Tz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://by.com.vn/GS5XU
https://by.com.vn/FE2Tz


 

 

 

Phụ lục II 

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Công văn số             /SKHĐT-TTXTĐT ngày        tháng      năm 2023 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng) 

 

STT 
Tên 

đơn vị 

Họ tên người 

đăng ký tham 

gia đào tạo 

Số 

người 

đăng ký 

Địa chỉ 
Số điện 

thoại liên hệ 

1 

Hộ kinh 

doanh 

ABC 

Nguyễn Văn A 

Trần Văn B 
02 

Lê Duẩn, Phường 

9, TP Sóc Trăng 
0123… 

….      
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