
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

 

Số:         /UBND-LĐTBXH 

V/v thông báo tuyển thực tập 

sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật 

Bản khóa 2 năm 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày       tháng     năm 2021 

 

 

Kính gửi:     

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện; 

- UBND các xã thuộc huyện. 

 

UBND huyện Điện Biên nhận được Công văn số 989/SLĐTBXH-VL-

ATLD ngày 25/5/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông 

báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa 2 năm 2021; Để tạo 

điều kiện thuận lợi cho các thực tập sinh đủ điều kiện và có nhu cầu tham gia 

chương trình, UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã thuộc huyện 

- Tạo điều kiện thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật cho Trung 

tâm Lao động ngoài nước tổ chức tư vấn, tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập 

tại Nhật Bản (địa chỉ: Trung tâm Lao động ngoài nước - Số 1, Trịnh Hoài 

Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội). 

+ Tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản. 

+ Số lượng tuyển chọn: 30 người (giới tính: nữ), trên phạm vi toàn quốc. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 20/5/2021 đến ngày 30/10/2021 

(Đối với ứng viên nộp theo đường bưu điện, sẽ tính theo dấu bưu điện của ngày 

ứng viên nộp hồ sơ).  

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới các thôn bản, đến người lao động 

được biết về đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, quyền lợi và nghĩa vụ của người 

lao động tham gia chương trình tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại 

Nhật Bản khóa 2 năm 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa 

phương, để đông đảo nhân dân nắm bắt đầy đủ thông tin về chương trình và 

người lao động thuộc đối tượng đăng ký dự tuyển và tham gia. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin,  Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh -

Truyền hình huyện 

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng của huyện để toàn thể nhân dân, người lao động nắm bắt đầy đủ thông 
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tin về chương trình tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản 

khóa 2 năm 2021. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước, Phòng Văn hóa - Thông 

tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện và UBND 

các xã, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người lao động có nguyện vọng đăng 

ký tham gia chương trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện và Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội theo quy định. 

Nhận được văn bản này, Trưởng các phòng: Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Văn hóa - Thông tin huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thanh - Truyền hình huyện và Chủ tịch UBND các xã thuộc huyện phối hợp triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện (B/c); 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Quang Thắng 
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