
THÔNG BÁO  

Khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, 

nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý chợ năm 2022  

                                                

Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-SCT ngày 04/10/2022 của Sở Công Thương về 

việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý chợ 

năm 2022. 

Sở Công Thương thông báo đến Phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh, thị xã 

Duyên Hải, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, UBND các xã, phường, thị trấn, 

Ban quản lý các chợ, Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ đã đăng ký học viên 

tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý chợ 

năm 2022, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần: Theo danh sách đính kèm. 

 2. Thời gian tập huấn: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 

20/10/2022 (Thứ Năm). 

  3. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Cửu Long - Địa chỉ: Số 999 Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

  4. Kinh phí tập huấn: Sở Công Thương sẽ hỗ trợ các khoản chi phí liên 

quan đến tổ chức lớp tập huấn, tài liệu. Riêng phần chi phí ăn, nghỉ, đi lại, đề nghị 

các đơn vị cử học viên tham gia lớp tập huấn hỗ trợ, thanh toán cho học viên theo 

quy định. 

Sở Công Thương thông báo đến các đại biểu sắp xếp tham dự lớp tập huấn 

theo đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 

   

 Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- GĐ Sở (b/c); 
- Các Phó GĐ Sở (biết); 
- Phòng Kinh tế TP; thị xã; 
- Phòng KT-HT các huyện; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lưu: VT, QLTM.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 
Phạm Phước Trãi 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:       /TB-SCT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  
 

Trà Vinh, ngày      tháng 10 năm 2022 
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