BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển
nguồn nhân lực định hướng công dân toàn cầu”
Kính gửi: Các Trường đại học, các Viện nghiên cứu, các tổ chức/doanh nghiệp
Các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý

Theo Kế hoạch, Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Lao động - Xã
hội đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
LỰC ĐỊNH HƯỚNG CÔNG DÂN TOÀN CẦU” vào ngày 08 tháng 4 năm 2020.
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ
tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19,
trong đó quy định về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày 01 tháng 04
năm 2020; Công văn số: 1144//BGDĐT-VP ngày 31 tháng 3 năm 2002 về việc thực hiện
chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Hội thảo quyết định lùi
thời gian tổ chức Hội thảo quốc gia cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát hoàn
toàn. Thời gian tổ chức Hội thảo sẽ được cập nhật và thông báo tới quý đại biểu/quý tác
giả trước ít nhất một tuần so với thời điểm diễn ra Hội thảo.
Chúng tôi xin trân trọng thông báo để quý vị được biết và cảm thông cho sự thay
đổi này.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ TS. Nguyễn Thị Liên – điện thoại: 0903276299
hoặc email: liennt@tmu.edu.vn.
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với Hội thảo và rất mong tiếp
tục được hợp tác trong thời gian tới!
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
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