
 

 

  UBND TỈNH ĐĂK NÔNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ LAO ĐỘNG                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                        
 

Số:          /SLĐTBXH-LĐVL&GDNN                   Đăk Nông, ngày        tháng     năm 2022 
V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh hộ 

  lý đi thực tập tại Nhật Bản năm 2022 

 

                          
                             Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 

 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 

358/TTLĐNN-TCLĐ ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Lao động ngoài 

nước về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập kỹ 

thuật tại Nhật Bản năm 2022. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như 

sau: 

  1. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo các đơn 

vị có liên quan thông tin rộng rãi về nội dung thông báo tuyển thực tập sinh đi thực 

tập tại Nhật Bản năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương 

cho người lao động có nguyện vọng và đáp ứng yêu cầu biết, đăng ký tham gia 

(Thông báo kèm theo). 

 2. Yêu cầu Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thông báo tại Trung tâm, trên 

trang Web, trong các phiên giao dịch việc làm về nội dung thông báo tuyển thực 

tập sinh đi thực tập tại Nhật Bản năm 2022 cho người lao động có nhu cầu được 

biết và đăng ký kịp thời theo Thông báo kèm theo. 

 Trên đây là Thông báo của Sở, đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp, thông 

tin rộng rãi về nội dung thông báo cho người lao động có nguyện vọng biết và đăng 

ký tham gia dự tuyển./. 

 

Nơi nhận:                       KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                             
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Trung tâm DVVL tỉnh (t/hiện); 

- Phòng LĐTBXH các huyện, Tp (t/hiện);                                                         
- GĐ, PGĐ (đ/c Nam); 
- Lưu: VT, LĐVL&GDNN (Hg).                                               

                                                                                                                   Hoàng Viết Nam                                                                                
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