ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘC CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3521/UBND-LĐ

Mộc Châu, ngày 09 tháng 11 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo tuyển thực tập sinh
hộ lý đi thực tập Nhật Bản

Kính gửi:

- Phòng Lao động - TB&XH;
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 2004/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày
28/10/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La về việc thông
báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập Nhật Bản, Chủ tịch UBND huyện giao
các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
1. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND
các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền đến người lao động trên địa bàn về "thông
báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập Nhật Bản".
Các tiêu chuẩn, hồ sơ, nội dung và thời gian tổ chức thi tuyển người lao
động khi tham gia chương trình như sau:
1.1. Tiêu chuẩn dự tuyển:
- Nữ giới tuổi từ 20 đến 35 tuổi (sinh trong khoảng từ năm 1987 đến năm 2002).
- Đã hoàn thành chương trình học từ 01 năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp
chuyên ngành điều dưỡng của các trường trung cấp, cao đẳng hoặc trường đại học.
- Có nhân thân rõ ràng, đạo đức tốt, ý thức kỷ luật tốt, không tiền án, tiền
sự (ứng viên tham gia chương trình phải nộp Lý lịch tư pháp).
- Chưa từng tham gia các chương trình đào tạo thực tập sinh Nhật Bản.
- Đủ sức khỏe để đi làm việc ở nước ngoài theo pháp luật của Nhật Bản và
Việt Nam: thị lực từ 7/10, không bị mù màu, không xăm hình; không bị dị tật ảnh
hưởng đến khả năng vận động, không mắc các bệnh: viêm gan B, C, HIV, lao
phổi, không mắc các bệnh truyền nhiễm như chủng virus mới Covid-19, động
kinh, nghiện ma túy, bệnh tâm thần. Ứng viên khi đăng ký tham gia chương trình
phải nộp giấy khám sức khỏe có kết luận của bệnh viện theo quy định.
1.2. Hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 31/12/2022 (Đối với ứng viên nộp theo
đường bưu điện của ngày ứng viên nộp hồ sơ)
1.3. Hồ sơ: Người lao động tự tải toàn bộ mẫu hồ sơ trên trang thông tin
điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước www.colab.gov.vn ở mục Tải biểu
mẫu hoặc tải hồ sơ tại đây.
1.4. Cách thức đăng ký thông tin và địa điểm nộp hồ sơ:
Bước 1: Đăng ký thông tin trực tuyến.
Ứng viên truy cập website của Trung tâm Lao động ngoài nước (địa chỉ

www.colad.gov.vn) tại mục “Đăng ký đi làm việc ở nước ngoài” chọn nội dung
“Đăng ký chương trình hộ lý Nhật Bản” để khai báo thông tin và đăng ký được
tư vấn hỗ trợ.
Bước 2: Hoàn thiện và gửi hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Ứng viên tự tải mẫu hồ sơ trên website của Trung tâm Lao động ngoài
nước, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp về Trung tâm Lao động ngoài
nước (gửi qua đường bưu điện bằng hình thức bảo đảm chuyển phát nhanh hoặc
đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm lao động ngoài nước, địa chỉ: Số 1, Trịnh
Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội).
1.5. Thời gian tổ chức phỏng vấn.
- Thời gian phỏng vấn: Dự kiến trong tháng 12/2022 và tháng 01/2023.
- Dự kiến địa điểm: tại Hà Nội.
- Trung tâm lao động ngoài nước sẽ thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ, thời
gian, địa điểm tổ chức thi tuyển và kết quả thi tuyển cho những người lao động
theo các hình thưc sau:
+ Nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại của người lao động ghi trên hồ sơ.
+ Đăng tải thông tin trên website của Trung tâm lao động ngoài nước tai
địa chỉ: www.colab.gov.vn.
Ứng viên có thể liên hệ với Trung tâm Lao động ngoài nước (Số 1, Trịnh
Hoài Đức, quận Đống Đa, Hà Nội) theo số điện thoại: 024.73030199 (số máy lẻ
118) để được tư vấn và hỗ trợ.
Lưu ý: Để phòng ngừa các hiện tượng cò mồi, môi giới nhằm mục đích
trục lợi thu phí và lừa gạt ứng viên, đề nghị người lao động và gia đình lao động
đọc kỹ về chương trình, tuyệt đối không thông qua bất cứ một tổ chức, cá nhân
nào để hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục nộp hồ sơ.
2. Giao Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện chỉ đạo, phối hợp tuyên
truyền sâu rộng đến người lao động qua các kênh truyền thông của các xã, thị trấn,
bản, tiểu khu trên địa bàn huyện để người lao động có cơ hội đi thực tập Nhật Bản.
(có Công văn số 746/TTLĐNN-TCLĐ gửi kèm theo).
3. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các bản, tiểu khu tuyên truyền Công văn
văn số 746/TTLĐNN-TCLĐ ngày 17/10/2022 của Trung tâm Lao động ngoài
nước, qua các kênh phát thanh của bản, tiểu khu.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các
xã, thị trấn quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BBT cổng TT điện tử huyện;
- Chuyên viên VP (V/x);
- Lưu: VT, LĐ (Tr 08 bản).
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