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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-LĐTBXH 
V/v thông báo tuyển chọn ứng viên 

Điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại 

Nhật Bản khóa 11 năm 2022. 
 

  Quảng Xương, ngày      tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 2203/SLĐTBXH-LĐVL ngày 27/6/2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo tuyển chọn ứng viên Điều 

dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản khóa 11 năm 2022. 

Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại 

Nhật Bản trong khuôn khổ Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (gọi 

tắt là chương trình EPA) được triển khai tại Việt Nam từ năm 2012. Đây là 

chương trình hợp tác giữa 2 Chính phủ với mục tiêu đào tạo ứng viên điều 

dưỡng Việt Nam đủ điều kiện sang Nhật Bản học tập, làm việc lâu dài trong lĩnh 

vực chăm sóc y tế, mang lại lợi ích thiết thực đối với ứng viên Việt Nam và cơ 

sở tiếp nhận tại Nhật Bản. Để tạo điều kiện cho người lao động của tỉnh đã tốt 

nghiệp cao đẳng điều dưỡng đa khoa (03 năm) hoặc cử nhân điều dưỡng đa khoa 

(04 năm) được sang học tập và làm việc tại tại Nhật Bản.  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thông báo trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về chương trình tuyển chọn điều dưỡng để 

người lao động được biết, tham gia đăng ký dự tuyển. Cụ thể như sau: 

- Chỉ tiêu tuyển chọn: 240 ứng viên Khóa 11.  

- Độ tuổi: Không quá 35 tuổi (ngày sinh từ 01/01/1987 trở đi).  

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ nay đến ngày 31/10/2022 (trừ Thứ 7, Chủ 

nhật và ngày lễ).  

UBND huyện Quảng Xương đính kèm thông báo của Cục Quản lý lao 

động ngoài nước để UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
 - Như kính gửi; 

 - Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

 - Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Nguyễn Huy Nam 
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