
UBND TỈNH CAO BẰNG 
SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số:         /SLĐTBXH-LĐVL 

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ dự 

tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập 

tại Nhật Bản năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
 

Cao Bằng, ngày      tháng  6 năm 2022 

 

Kính gửi: Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 358/TTLĐNN-TCLĐ ngày 13 tháng 6 năm 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. Đây là chương trình phi lợi nhuận, ứng 

viên trúng tuyển tham gia chương trình sẽ được hưởng các quyền lợi cơ bản sau: 

được hiệp hội chăm sóc y tế Osaka hỗ trợ toàn bộ chi phí khóa đào tạo tiếng Nhật tại 

Việt Nam để thi đạt trình độ N4 trong thời gian 8 tháng (tối đa 11 tháng), tiền khám 

sức khỏe khi bắt đầu nhập học và trước khi xuất cảnh, lệ phí thi lấy chứng chỉ N4 

tiếng Nhật, lệ phí xin cấp visa và tiền vé máy bay; nhận trợ cấp đào tạo 60.000 

Yên/người/tháng trong 01 tháng đầu sau khi nhập cảnh; hưởng lương theo quy định 

của Luật lương tối thiểu Nhật Bản và không thấp hơn người Nhật làm cùng vị trí 

(khoảng từ 175.000 Yên/tháng trở lên); được tham gia đầy đủ các loại hình bảo hiểm 

cho thực tập sinh theo quy định; sau khi hoàn thành chương trình thực tập 03 năm sẽ 

được hỗ trợ tiền vé máy bay về nước và một khoản tiền là 200.000 Yên/người để ổn 

định cuộc sống.  

Để tạo điều kiện cho lao động có nguyện vọng đi học tập và làm việc tại 

Nhật Bản, đề nghị Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố thông báo tiếp 

nhận hồ sơ dự tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản năm 2022 đến 

người lao động trên địa bàn huyện, thành phố (có nội dung thông báo tiếp nhận hồ 

sơ dự tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản năm 2022 của Trung tâm 

Lao động ngoài nước gửi kèm). 

  Đề nghị Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố khẩn trương triển khai 

thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc liên hệ số điện thoại 0206 3953 376 để phối hợp 

giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; 

- Lưu: VT, LĐVL(2b).           

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ích Chánh 
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