
        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 6 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 
làm đối với người bị thu hồi đất nông nghiệp trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

trong độ tuổi lao động thuộc Dự án Đường nội thị Hòa Hiệp Trung – Hòa Hiệp 
Nam (Đoạn từ QL29 đến khu phố Phú Thọ 3, Hòa Hiệp Trung) 

 

 Thực hiện Công văn số 143/LĐTBXH ngày 28/6/2022 của Phòng Lao động – 

Thương binh và xã hội thị xã Đông Hòa về việc lập danh sách người bị thu hồi đất 
nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong độ tuổi lao 

động có nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. 

UBND phường thông báo đến 37 hộ gia đình, cá nhân (nhận được Thông báo) 
bị thu hồi đất nông nghiệp trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong độ tuổi lao động thuộc 

Dự án Đường nội thị Hòa Hiệp Trung – Hòa Hiệp Nam (Đoạn từ QL29 đến khu phố 
Phú Thọ 3, Hòa Hiệp Trung) biết một số nội dung sau: 

1. Nếu có nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc  thì 
liên hệ đến Bộ phận Lao động – Thương binh và Xã hội phường Hòa Hiệp Trung (gặp 

bà Nguyễn Thị Kiên) để được đăng ký. 

2. Thời gian đăng ký đến hết ngày 30/6/2022, qua thời gian trên nếu không 

đăng ký thì mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết. 

UBND phường thông báo để bà con nhân dân biết và thực hiện./. 

 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:                       CHỦ TỊCH 
- Đài truyền thanh phường;                                                                  
- 37 hộ gia đình, cá nhân;     
- Lưu: VP, ĐC-XD (Duyên). 
 
 
 

                                 Nguyễn Văn Trí 
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