
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ XÃ HỘI

Số:               /SLĐTBXH-GDNN
V/v thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi 

thực tập tại Nhật Bản

     Hải Dương, ngày      tháng 10 năm 2022

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

Thực hiện Công văn số 746/TTLĐNN-TCLĐ ngày 17/10/2022 của Trung 
tâm Lao động ngoài nước về việc thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại 
Nhật Bản.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 
UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện một số 
nội dung sau:

- Tổ chức thông tin tuyên tuyền về việc tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực tập 
sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản (theo Thông báo gửi kèm); 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai dán toàn văn thông 
báo tại bảng tin của trụ sở Ủy ban nhân dân. Đồng thời đăng, đọc toàn văn thông 
báo trên hệ thống phát thanh của thôn, xã để đông đảo người dân nắm bắt đầy đủ 
thông tin về chương trình và người lao động biết để đăng ký dự tuyển;

- Tư vấn, giải đáp cho người lao động các nội dung liên quan đến 
chương trình.

(Thông tin về Chương trình được đăng tải trên Website của Trung tâm lao 
động ngoài nước (www.colab.gov.vn) hoặc trang thông tin điện tử của Sở Lao 
động Thương binh và Xã hội: Soldtbxh.haiduong.gov.vn)

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh 
về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua phòng Giáo dục nghề nghiệp, số 
điện thoại: 0220.3850534) để được giải đáp kịp thời.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng LĐTBXH các H,TX,TP;
- Giám đốc, PGĐ Trình;
- Lưu: VT, GDNN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Quốc Trình

http://www.colab.gov.vn
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