ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK PƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1446 /UBND-LĐTBXH
V/v thông báo thông tin tuyển chọn
điều dưỡng viên sang học tập và làm
việc tại Nhật Bản, khóa 9

Đak Pơ, ngày 07 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 1322/SLĐTBXH-LĐVL ngày 02/10/2020 của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai về việc thông báo thông tin
tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản khóa 9.
Để người lao động trên địa bàn huyện được nắm bắt đầy đủ thông tin, có
thêm nhiều cơ hội lựa chọn việc làm, UBND Đak Pơ yêu cầu các cơ quan liên
quan, UBND các xã, thị trấn triển khai một số nội dung sau:
1. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các công chức chuyên môn, Trưởng các
thôn, làng, tổ dân phố niêm yết công khai toàn văn Thông báo tuyển chọn ứng
viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (khóa 9 năm 2020) kèm theo
1495/QLLDNN-NBCAĐNA ngày 10/9/2020 của Cục Quản lý lao động ngoài
nước trên bảng thông báo của trụ sở UBND. Đồng thời thông báo rộng rãi trên
các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh của thôn, làng, tổ dân
phố 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. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện biên tập tin, bài đăng
tải Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản
(khóa 9 năm 2020) kèm theo Văn bản số 1495/QLLDNN-NBCAĐNA ngày
10/9/2020 của Cục Quản lý lao động ngoài nước trên Đài Truyền thanh - Truyền
hình huyện, Cổng thông tin điện tử của huyện.
3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tư vấn, giải đáp cho người
lao động các nội dung liên quan đến chương trình.
Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan, quan tâm
triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- L/đ UB, VP;
- Cổng thông tin điện tử của huyện;
- Lưu VT.
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