
  

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Số:                /SLĐTBXH-LĐVLTL 
V/v  phối hợp triển khai kế hoạch tuyển 

chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật 

tại Nhật Bản. 
 

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

 

 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2019  

                                     

                                  Kính gửi: 

                                      - UBND  các huyện/thành phố/thị xã 

                                               - Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh; 

 Thực hiện công văn số 418/TTLĐNN-TCLĐ ngày 10 tháng 5 năm 2019 về 

việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại 

Nhật Bản đợt 2/2019. Đây là chương trình thực hiện theo thỏa thuận giữa Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế 

Nhật Bản; trên cơ sở phương án được Lãnh đạo Bộ phê duyệt và thông báo tiếp 

nhận thực tập sinh của Văn phòng Tổ chức IM Japan tại Việt Nam. Để người lao 

động có nhu cầu biết và tham gia dự tuyển, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Đối với UBND các huyện/thành phố/thị xã: 

  Có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn trực thuộc triển 

khai dán toàn văn "Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập 

sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản" tại bảng tin của trụ sở Ủy ban nhân dân; đồng 

thời đăng, đọc toàn văn thông báo trên hệ thống phát thanh của thôn, xã, thị trấn để 

đông đảo người dân nắm bắt đầy đủ thông tin về chương trình và người lao động 

biết để đăng ký dự tuyển. 

 2. Đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: 

- Thực hiện niêm yết các thông tin trên tại bảng thông tin của trụ sở Trung 

tâm; đăng tải nội dung Thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm để 

người lao động biết đăng ký dự tuyển.  

 - Tư vấn, giải đáp cho người lao động các nội dung liên quan đến chương 

trình. 

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội theo số điện thoại: 0254.3857281 để được 

hướng dẫn. 



  

 (Kèm theo công văn số 418/TTLĐNN-TCLĐ ngày 10/5/2019 của Trung tâm 

Lao động ngoài nước và Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại 

Nhật Bản thương chương trình IM Japan – Đợt 2/2019)./.       

Nơi nhận:                                                                 
- Như trên; 

- Báo Bà Rịa Vũng Tàu "nhờ đưa tin"; 

- Đài PTTH tỉnh "nhờ đưa tin"; 

- Ban biên tập website của Sở  "đăng tin";                                                      
- Lưu: VT, LĐVLTL. 

 

                      KT.GIÁM ĐỐC 

                     PHÓ GIÁM ĐỐC 
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