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                                  Kính gửi: 

                                     - Sở Y tế; 

                                               - Phòng Lao động – TBXH các huyện/thành phố; 

                                               - Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh; 

 Thực hiện công văn số 826/QLLĐNN-ĐLAM ngày 05/5/2020 của Cục 

Lao động ngoài nước về việc thông báo tuyển ứng viên đi học tập, làm việc trong 

ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức khóa II. Đây là chương trình phi lợi 

nhuận, mục tiêu là đào tạo ứng viên Việt Nam có đủ điều kiện sang Đức  học tập, 

làm việc lâu dài trong lĩnh vực điều dưỡng một cách minh bạch, bền vững, mang 

lại lợi ích thiết thực cho ứng viên Việt Nam. Chương trình tuyển chọn 230 ứng 

viên chuyên ngành điều dưỡng, Y sĩ đa khoa, vật lý trị liệu phụ hồi chức năng, hộ 

sinh, dược sĩ khóa II (2020-2021), thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện từ ngày 05/5/2020 đến ngày 17/7/2020 tại Cục Quản lý lao động 

ngoài nước. 

 Để tạo điều kiện cho người lao động có thông tin để tham gia chương trình, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sao, gửi công văn số 826/QLLĐNN-

ĐLAM ngày 05/5/2020 của Cục Lao động ngoài nước  để các đơn vị thông báo 

rộng rãi cho người lao động được biết và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

 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: 0254.3727330 để được 

hướng dẫn. 

 (Kèm theo công văn số 826/QLLĐNN-ĐLAM ngày 05/5/2020 của Cục 

Lao động ngoài nước)./.       
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