
UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VÀ XÃ HỘI  

           Sóc Trăng, ngày        tháng 6 năm 2022 
Số:        /SLĐTBXH-VLTLATLĐ  

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển 

thực tập sinh hộ lý đi thực tập  

tại Nhật Bản năm 2022      

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

             tỉnh Sóc Trăng. 

Thực hiện Công văn số 358/TTLĐNN-TCLĐ ngày 13/6/2022 của Trung 

tâm Lao động ngoài nước về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực tập sinh 

hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản năm 2022,  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, thị trấn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về 
thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản năm 2022 
như sau: 

1. Cơ quan tổ chức tuyển chọn: Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Các ngành tuyển chọn: hộ lý 

3. Chỉ tiêu tuyển chọn: 30 người  

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: nộp trực tiếp tại Trung tâm Lao động ngoài 

nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) hoặc qua đường bưu điện theo địa 

chỉ: Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), số 

1, Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. 

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 14/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022. 

 (Chi tiết về thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển được đính kèm tại Công văn số 

358/TTLĐNN-TCLĐ ngày 13/6/2022). 

Rất mong Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp 

thực hiện./. 

                                             
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;        

- TT DVVL tỉnh;           

- Lưu: VT, VLTLATLĐ. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mã Chí Thanh 
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