
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SLĐTBXH-DN 

V/v quản lý các nền tảng kỹ thuật số 

được ứng dụng để kết nối kinh doanh 

vận tải 

Sóc Trăng, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

 

Kính gửi:   

-  Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng; 

-  Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng; 

-  Trung tâm Đào tạo lái xe, tàu Sóc Trăng; 

-  Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Thăng Long; 

-  Trung tâm GDNN Đào tạo lái xe ô tô Hưng Thịnh, 

                                                          tỉnh Sóc Trăng. 

 

 

Theo Công văn số 137/SGTVT-QLVT,PTNL ngày 22/01/2020 của Sở Giao 

thông Vận tải về việc quản lý các nền tảng kỹ thuật số được ứng dụng để kết nối 

kinh doanh vận tải, 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị phổ biến, tuyên 

truyền các nội dung Công văn số 137/SGTVT-QLVT,PTNL ngày 22/01/2020 của 

Sở Giao thông Vận tải đến toàn thể học sinh, sinh viên, người học nghề tại đơn vị.  

(Đính kèm Công văn số 137/SGTVT-QLVT,PTNL ngày 22/01/2020 của Sở 

Giao thông Vận tải). 

Đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quan tâm, triển khai thực hiện./.

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, DN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mã Chí Thanh 
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