
UBND TỈNH TIỀN GIANG 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:          /SLĐTBXH-LĐVL-ATLĐ 

V/v thông báo tuyển chọn điều 

dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang 

làm việc tại Nhật Bản  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tiền Giang, ngày 20 tháng 9 năm 2019 

 

 

                                  Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang. 

 

Thực hiện Công văn số 1296/QLLĐ-NBĐNA ngày 11/9/2019 của Cục Quản 

lý lao động ngoài nước về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập 

và làm việc tại Nhật Bản, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ 

quan phối hợp thực hiện nội dung sau: 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (khóa 

8 năm 2019) trên Đài Truyền thanh địa phương để giúp cho người lao động nắm 

được thông tin và đăng ký tham gia. 

Đề nghị Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang hỗ trợ thông tin cho sinh viên đã 

tốt nghiệp ngành điều dưỡng, hộ lý được biết chương trình này để đăng ký tham 

gia. 

Giao Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang đăng tải thông báo tuyển chọn 

ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (khóa 8 năm 2019) trên 

website của đơn vị, website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông tin 

qua Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; đồng thời thực hiện tư vấn, 

giải đáp thắc mắc cho người lao động các nội dung liên quan đến chương trình này 

(nếu có). 

Do thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia theo quy định rất ngắn (từ ngày 

01/10/2019 đến ngày 18/10/2019) nên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rất 

mong Quý cơ quan nhanh chóng triển khai thực hiện.  



Đính kèm: Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc 

tại Nhật Bản (khóa 8 năm 2019)./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  Lưu: VT, LĐVL-ATLĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

                    PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 
 Nguyễn Văn Lâm 












