
 

 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

    

Thực hiện Công văn số 33/CV-HTEC ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Câu lạc 

bộ Doanh nhân Hà Tĩnh phía nam về việc tổ chức chuyến xe 0 đồng cho Sinh viên, 

Công nhân Hà Tĩnh về quê ăn tết Quý Mão năm 2023. Ủy ban nhân dân thị xã yêu 

cầu UBND các phường, xã thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai rà soát, lập danh sách sinh viên, công nhân có hộ khẩu thường trú 

tại địa phương, hiện đang học tập, lao động tại các tỉnh phía nam, có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn có nhu cầu về quê ăn tết Qúy Mão năm 2023; 

2. Điều kiện, hoàn cảnh gia đình được xét hỗ trợ vé: Bản thân hoặc gia đình có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; sinh viên nghèo vượt 

khó; công nhân thất nghiệp; gia đình có người thân tại các vùng bị ảnh hưởng, thiệt 

hại do thiên tai, hỏa hoạn; có thu nhập thấp do đơn vị, doanh nghiệp nơi người lao 

động làm việc gặp khó khăn;  

  (có văn bản hướng dẫn của CLB và mẫu đơn, danh sách kèm theo) 

Nhận được công văn, yêu cầu UBND các phường, xã triển khai thực hiện 

nghiêm túc, kịp thời và báo cáo danh sách gửi về UBND thị xã (Qua Phòng LĐ-

TB-XH) trước ngày 12/12/2022. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch; PCT UBND UBND thị xã; 

- Liên đoàn Lao động thị xã; 

- Thị đoàn Hồng Lĩnh; 

- Lưu: VT, LĐTB&XH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Tôn Quang Ngọc 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 
 

Số:          /UBND-LĐTBXH 
V/v đăng ký hỗ trợ Vé xe miễn phí  

cho Sinh viên, Công nhân Hà Tĩnh  

về quê đón tết Quý Mão năm 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

         Hồng Lĩnh, ngày      tháng  12 năm 2022 
 



 

 

 

 

 

 

 


		danhmv.hl@hatinh.gov.vn
	2022-12-09T20:54:54+0700


		ubhonglinh@hatinh.gov.vn
	2022-12-10T07:15:05+0700


		2022-12-10T07:16:16+0700


		2022-12-10T07:16:37+0700


		ubhonglinh@hatinh.gov.vn
	2022-12-10T07:17:02+0700




