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Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian kiểm tra việc thực hiện chính sách đào tạo nghề 

trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ 

công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương 

trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022

   

Ngày 19/8/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 

Thông báo số 107/TB-SLĐTBXH kiểm tra việc thực hiện chính sách đào tạo 

nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công 

an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

Do yêu cầu công việc đột xuất trùng với thời gian kiểm tra đã ban hành, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo điều chỉnh như sau: 

1. Thực hiện thay đổi thời gian kiểm tra như sau: 

- Trung tâm Đào tạo và sách hạch lái xe Minh Long: 08 giờ 00, ngày 

31/8/2022 (thứ tư). 

- Trung tâm Dạy nghề tư thục Tùng Linh: Lúc 14 giờ 00, ngày 31/8/2022 

(thứ tư). 

2. Các nội dung còn lại vẫn thực hiện theo Thông báo số 107/TB-

SLĐTBXH ngày 19/8/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo để các đơn vị 

được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Trung tâm Đào tạo và sách hạch lái xe Minh Long; 

- Trung tâm Dạy nghề tư thục Tùng Linh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, GDNN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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