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THÔNG BÁO 

Về việc ngưng tổ chức các lớp đào tạo  

nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong 

năm 2021, ngày 31/5/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 62/TB-SKHĐT 

về việc khảo sát nhu cầu và đăng ký tham gia các lớp đào tạo nguồn nhân lực doanh 

nghiệp nhỏ và vừa;  

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 hiện nay đồng thời qua 

kết quả cuộc khảo sát nhu cầu và đăng ký tham gia các lớp đào tạo nguồn nhân lực 

doanh nghiệp nhỏ và vừa: số lượng đăng ký không đủ mở lớp, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thông báo việc ngưng tổ chức các lớp đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trong năm 2021. 

Các lớp đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tiếp tục được tổ 

chức trong năm 2022 khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát hoặc tổ chức 

bằng hình thức trực tuyến để đáp ứng nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. 

 Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận:           KT.GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh;        PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Các DNNVV;  

- Hội DN trẻ, Hiệp hội DN tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Bộ phận tiếp nhận trả KQ TTHCC; 

- VPS (đăng trên Trang TTĐT Sở);  
- Lưu: VT, ĐKKD. 
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