
UBND TỈNH CAO BẰNG 
SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số:          /SLĐTBXH-LĐVL 

V/v thông tin kế hoạch tuyển chọn 

thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại 

 Nhật Bản đợt 02/2022 

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 348/TTLĐNN-TCLĐ ngày 06/06/2022 của Trung tâm 

lao động ngoài nước về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi 

thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 02/2022. 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 tạo điều kiện cho lao động có nguyện vọng đi thực tập kỹ thuật tại Nhật 

Bản đề nghị Phòng Lao động- TBXH huyện, thành phố thông báo nội dung tuyển 

chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan – 

đợt 02/2022 đến người lao động trên địa bàn các huyện, thành phố (có nội dung 

thông báo tuyển chọn tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình 

IM Japan – đợt 02/2022 của Trung tâm lao động ngoài nước gửi kèm). 

  Đề nghị Phòng Lao động- TBXH các huyện, thành phố triển khai thực hiện 

nghiêm túc, 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.           

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân 
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