
 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /BQL-QLDN Sóc Trăng, ngày       tháng 10 năm 2021 

V/v hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao 

động đang làm việc trong doanh 

nghiệp vừa và nhỏ và nhà đầu tư 

năm 2021. 

 

 

 

 

     Kính gửi: Các doanh nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp, 

                                                                                      tỉnh Sóc Trăng. 

 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng xin chuyển Kế hoạch số 

56/KH-SLĐTBXH ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện hỗ trợ hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động 

đang làm việc trong doanh nghiệp vừa và nhỏ và nhà đầu tư năm 2021, trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng. 

Đề nghị các doanh nghiệp khu công nghiệp nếu có nhu cầu đào tạo nghề đối 

với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp thì đăng ký với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng (thông qua Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh). 

Đính kèm: Kế hoạch số 56/KH-SLĐTBXH ngày 19 tháng 10 năm 2021 Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và kế hoạch trên được đăng trên Cổng 

thông tin điện tử của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng tại địa 

chỉ https://kcn.soctrang.gov.vn vào chuyên mục “Thông báo - Hướng dẫn”. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở LĐTBXH; 

- Ban Lãnh đạo, các phòng; 

- Cổng TTĐT BQL; 

- Lưu: VT. 

 

https://kcn.soctrang.gov.vn/
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