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Kính gửi:    
- Phòng Văn hóa và Thông tin; 
- Phòng Lao động - TB&XH; 
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình; 
- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Thực hiện Văn bản số 1747/SLĐTBXH-VL-LĐVL ngày 26/7/2022 của Sở 

Lao động - TB&XH tỉnh Điện Biên về việc thông  báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi 

thực tập tại Nhật Bản Đợt 2-khóa 2 năm 2022. Ủy ban  nhân dân thành phố Điện 

Biên Phủ yêu cầu các cơ quan liên quan và  UBND các xã, phường phối hợp triển 

khai nội dung như sau: 

         1. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa-Truyền thanh-
Truyền hình thành phố 

           Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về chương trình tuyển thực tập 

sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản Đợt 2 - khóa 2 năm 2022 trên Cổng thông tin 

điện tử và các phương tiện thông tin, truyền thông để người lao động nắm bắt được 

thông tin và cơ hội việc làm. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

Triển khai thực hiện nội dung công văn số 497/TTLĐNN-TCLĐ ngày 

22/07/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc thông báo tuyển thực tập 

sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản Đợt 2-khóa 2 năm 2022, (Văn bản được đăng tải 

trên webside của Sở Lao động – TB&XH tỉnh tại địa chỉ: 
http://solaodong.dienbien.gov.vn, mục Tài liệu kèm theo Văn bản phát hành) đến 

UBND các xã, phường trên địa bàn. 

Hướng dẫn cán bộ các xã, phường nắm bắt đầy đủ thông tin về Chương trình 

để thực hiện tư vấn, giải đáp cho người lao động tại địa phương các nội dung liên 

quan đến Chương trình. 

3. Đối với UBND xã, phường 

 Tổ chức thông tin, tuyên truyền, niêm yết công khai thông báo chương trình 

tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản Đợt 2-khóa 2 năm 2022  tại trụ 

sở UBND phường xã, đồng thời đọc toàn văn thông báo trên hệ thống phát thanh 

của tổ dân phố, bản để để đông đảo nhân dân nắm bắt đầy đủ thông tin về chương 

trình và người lao động thuộc đối tượng đăng ký dự tuyển.  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
 THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-LĐTBXH 
V/v thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi 

thực tập tại Nhật Bản Đợt 02-khóa 2 năm 

2022 trên địa bàn thành phố Điện Biên phủ 

Điện Biên Phủ, ngày       tháng  8 năm 2022 

http://solaodong.dienbien.gov.vn/
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  Thông tin chi tiết của Chương trình tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực 

tập tại Nhật Bản Đợt 2 - khóa 2 năm 2022 tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh 

Điện Biên (Địa chỉ: Tổ dân phố 18 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ 

- Tỉnh Điện Biên). 

(có nội dung thông tin, tuyên truyền theo Thông báo đính kèm) 

Nhận được văn bản này, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên 

quan; UBND các xã, phường nghiêm túc triển khia thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 
   
 
 
 
 
 

Đào Hoài Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


