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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   2037  /UBND-VX 
  V/v triển khai thông tin tuyển 

 chọn thực tập sinh hộ lý đi thực 

tập tại Nhật Bản-Khóa 2 năm 2022 

 

Tuy Phong, ngày 09  tháng 8  năm 2022 

 
Kính gửi: 

 
- Phòng Lao động- TB&XH; 

- Phòng Văn hóa & Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa thể thao và TTTH huyện; 

- Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Phong; 

- UBND các xã, thị trấn. 

                                         

Thực hiện Công văn số 1682/SLĐTBXH-LĐVLDN ngày 29/7/2022 của Sở 

Lao động-TB&XH Bình Thuận về việc thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực 

tập tại Nhật Bản, Khóa 2 năm 2022; theo đó, các điều kiện đăng ký dự tuyển, thành 

phần hồ sơ, công việc cụ thể, mức lương, chế độ hỗ trợ... đã được thông báo cụ thể 

(theo Thông báo đính kèm). Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đến ngày 15/8/2022. 

Để tạo điều kiện cho người lao động, các học viên kịp thời nắm bắt thông tin 

liên quan đến việc tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản Khóa 2 

năm 2022, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức niêm yết thông báo tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại 

Nhật Bản Khóa 2 năm 2022 tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp- GDTX Tuy Phong và thông báo trên các phương tiện thông tin đại 

chúng những thông tin về Chương trình để người lao động, các học viên biết đăng 

ký tham gia. 

             2. Tư vấn, hướng dẫn những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng các yêu 

cầu của Chương trình để nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

(Đính kèm theo Công văn 497/TTLĐNN-TCLĐ ngày 22/7/2022                          

của Trung tâm Lao động ngoài nước) 

        Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                              CHỦ TỊCH  
- Như trên;                                    
- Sở Lao động-TB&XH; 

- Chủ tịch, PCT.UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Chánh, PVP.HĐND&UBND; 

- Lưu: VT, VX. 
                                                Nguyễn Trung Trực 
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