
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Số:        /SLĐTBXH-VLATLĐ 
V/v Phối hợp thông tin tuyển chọn điều 

dưỡng viên sang học tập và làm việc tại 

Nhật Bản khóa 10. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Phú Thọ, ngày         tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 

- Báo Phú Thọ; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ. 
 

 Thực hiện Văn bản số 487/QLLĐNN-NBĐNA ngày 15/4/2021 của Cục 

Quản lý Lao động ngoài nước – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc 

thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản 

khóa 10, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị:  

- UBND các huyện, thành, thị thông báo bằng Văn bản “Thông báo tuyển 

chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản khóa 10/2021” 

(Kèm theo Thông báo của Cục Quản lý Lao động ngoài nước) tới UBND các xã, 

phường, thị trấn, các cơ quan đơn vị làm công tác lao động, việc làm, thông tin 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; chỉ đạo 

UBND các xã, phường, thị trấn triển khai đọc toàn văn thông báo trên Đài 

truyền thanh xã, thôn, bản để đông đảo nhân dân nắm bắt thông tin về chương 

trình và người lao động có nguyện vọng biết để đăng ký dự tuyển. 

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Báo Phú Thọ điện tử, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải rộng rãi “Thông báo tuyển chọn ứng viên 

điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản khóa 10/2021” của Cục Quản lý 

Lao động ngoài nước để đông đảo nhân dân và người lao động nắm bắt đầy đủ 

thông tin về chương trình, đăng ký dự tuyển. 

- Giao Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường tư vấn, giới thiệu việc 

làm, đưa vào nguồn của sàn giao dịch việc làm, hỗ trợ người lao động tiếp cận 

thông tin để đăng ký dự tuyển. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND huyện, thành, thị 

và các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:       
- Như trên;      

- GĐ, PGĐ (Ô.Tuấn); 

- Phòng LĐTBXH HTT; 

- Lưu: VT, VLATLĐ (Th-5b). 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trần Minh Tuấn 
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