
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG HÒA HIỆP TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-UBND 

 

Hòa Hiệp Trung, ngày       tháng 05 năm 2022 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Các lớp đào tạo nghề lao động nông thôn  

trên địa bàn phường Hòa hiệp trung năm 2022 

  

Căn cứ kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2022 của UBND 

thị xã Đông Hòa  về việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 

2022. 

            Nay UBND phường thông báo cho lao động nông thôn có nhu cầu học 

nghề, gồm các nghề cụ thể như sau : 

            Trình độ thường xuyên: Kỹ thuật làm bánh Âu-Á: kỹ thuật chế biến món 

ăn; Nuôi và phòng trị  bệnh cho trâu  bò: nuôi và phòng trị bệnh cho gà vịt: trồng 

rau sạch: trồng lúa nước năng suất,chất lượng cao: trông nấm : điện dân dụng. 

            Trình độ sơ cấp: Kỹ thuật hàn;Sửa chữa ,bảo trì tủ lạnh và điều hòa nhiệt 

độ. 

        I.Đối tượng ,hình thức tuyển sinh và chính sách đối với người học. 

          1.Đối tượng tuyển sinh: 

            Lao động nông thôn từ đủ 15 tuổi đến dưới 60 tuổi (đối với nam) ,dưới 55 

tuổi (đối với nữ) , có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học ; bao 

gồm: 

         -Người lao động có hộ khẩu thường trú tại phường ,ưu tiên đào tạo nghề cho 

lao động thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người 

thuộc hộ nghèo ,người dân tộc thiểu số ,người khuyết tật. 

       - Lao động khác theo quy định. 

 2.Hình thức thường xuyên: xét tuyển . 

          3.Chính sách đối với học viên trong thời gian học  

          -Lao động học nghề được hỗ trợ kinh phí đào tạo. 



          -Người thuộc diện chính sách ưu đãi người có công cách mạng ,người khuyết 

tật ,người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo,hộ cận nghèo tham gia học các 

chương trình đào tạo trình độ sơ cấp , đào tạo dưới 03 tháng (thường xuyên) được 

hỗ trợ tiền ăn và hỗ trợ tiền đi lại nếu địa điểm đào tạo ở xa cư trú từ 15km trở lên 

(theo quy định nếu có) 

          II. Thủ tục và hồ sơ đăng ký 

            Đơn đăng ký học nghề theo mẫu có xác nhận  của UBND phường nơi cư 

trú. 

            Địa điểm nhận hồ sơ : tại UBND phường hoặc trung tâm GDNN-GDTX thị 

xã Đông Hòa.  

            Thời gian nộp hồ sơ : từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/05/2022. 

        III.Thông tin liên hệ : Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Đông Hòa  

           Địa chỉ : khu phố 4- phường Hòa Vinh –thị xã Đông Hòa. 

           Điện thoại :0257.3531764-02573532558 

           Email:trungtamdonghoa@gmail.com 

Nhận được thông báo này đề nghị nhân dân có nhu cầu đăng ký học nghề  thì xin 

liên hệ đìa chỉ trên . 

Nơi nhận: 
- Đài TT phường (tb); 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
Nguyễn Hữu Khương 

 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-09T15:01:35+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hữu Khương<nguyenhuukhuong@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-09T15:04:53+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Trung<ubndhoahieptrung.donghoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-09T15:05:03+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Trung<ubndhoahieptrung.donghoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-09T15:05:18+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Trung<ubndhoahieptrung.donghoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




