SC LAO DONG — Ti-LUONG BINH
VA XA HOI TINH NINH BINU

TRUNG TAM D!CH VI) VIC LAM

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1IT NAM
Dc Ip — T,r do — Hanh phüc

S: /TTDVVL
V/v thông báo tuyên thçrc tp sinh h I' di
thu'c tap tai Nhât ban- Khóa I nãm 2020

Ninh BIn!?, ngày,i9'!I2áng 02 nãm 2020

Kmnh gi1i: - UBND các huyn, thành phô;
S6 dCn

Phông LaO dng Thwrng binh và X hi các huyn, thành ph;

Ng.iI.!.2: 2L20 - Tnr&ng Cao dtng y th Ninh BInh, Truông TC Y duçxc Ton Th&t TUng.
Chuyën
Thc hin cong van s I 00/TTLDNN-TCLD ngày 14/02/2020 cüa trung tarn Lao
dng ngoài ntrâc v vic thông háo tuyên thixc tp sinh h I di thirc tp tai Nht Bànkhóa I näm 2020.
Trung tarn Djch viii Vic àrn dê nghj UBNT) các huyn, thànli phé chi do các
phOng nghip vii CO lien quan Va UBND các x. phtr?mg. thj trn trin khai thông báo ni
dung tuyên chQn rng viên tharn gia chuang trinh thirc tp sinh di thixc tp k thut t.i Nht
Ban trCn bang tin cüa try s üy ban nhân dân dông thai thông báo trên h thông dài phát
thanh cüa thôn, xa d nhn dan và nguOi lao dng bi& dang k' dr tuyên.
D nghj các trtrang dan thông báo, tuyên truyn v ni dung chuang trInh d
các bn sinh viên nm bt dixçic chuGng trInh tuyn thrc tp sinh h 1 di Nhat Ban
(co thông báo cy the' kern theo).
Thông tin chi tit v chuong trinh. nguO lao dng lien h qua Trung tam Djch vi
Viêc lam tinh Ninh BInh, dja chi: Quôc l 1A — Ti&u khu lang ngh Ninh Phong,
Phtrang Ninh Phong, Thành ph Ninh BInh, Tinh Ninh Binh.
Tngdài ttrv.n: 02293 871 525/02293 898 198.
DC ngh ti) ban nhân dan các huyçn. thanh phO quan tarn chi dio d chung trInh
tuyên ch9rl thrc tp sinh 11am di thirc tp k thut ti Nht Bàn dt I näm 2020 dt kêt
qua tt.i.
PHO GIAM DOC PHU TRACH
No'i nhâiz:
- UBND/ Phông LD TBXH huyn, Tp;
- Truang CD Y tê, Y duQ'c TTT;
- So Lao Dng TBXH;
- Liru VT.
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THÔNG BAO
TUYEN THVC TALP SINH HO LV DI THUC TiP TiI NHLAT BAN
KHOA I - NAM 2020
(Kèin thco Cong van .4.2/TTLI9NN-TL ca Trung 1dm Lao ng ngoài nuóc
ngâv .4(./O2/2O2O,.
Thixc hin Thôa thun hp tc ga 'L'rung tm Lao dng ngoài nu'c và Thôa
thu.n hçp tác vó'i l-1ip h chrn sOe y t Osaka Nht Bàn ye vic vic phái cir và
tiêp nhn thuc tap sinh h 1' sang Nht Ban, 'Irung tarn Lao dng ngoãi nuc thôn
báo kC hoach tuyen chçn irng viên Khóa 1 nàrn 2020 tharn gia chuong trhih ci the
nh.rsaii;
1. Thông tin chung
1.1. S6 lu'çing tuyin chpn: 100 ngu'&i (Nü giói)
1.2. Phçun vi tuyên ch9n: trên toàn.quc
1.3. Thô'i gian tiip nh?In 1u so': tit n.gày 01/03/2020 din ngày 15/05/2020
(DO vcn u'ng vên nOp theo duong bu-u then, sê' tznh theo cidu bu then cia
ngày u'ng vién np hO so'.)
1.4. Tlthi gian thtc qip 4ii Nh1 Ban: t'x 3 nrn
1.5. B/a diin thu'c lap tal NIiâf Bdii: Ck ca s& chäm soc thuç3c fJip /Ii
chãm sOc y lé Osaka N/iát Bthii.
2. fliu kiin dng k di' tuyên:
-Ntgiâitui tr20 dnduói 35 tui (sinhtrongkhoângthôi giantirnäm 1985
den nrn 2000);
- Làsinh viên nàin cu& hoc c1 tt nghip trung cp, cao ding, di hpc chuyên
ngành diêu dung;
- Ngithi có nhân than rô rang, không Co tin an, tin sr, có tir cách do dirc t&
(1mg viên tham gia chuo'ng trInh phái np L' ljch tix pháp);
- Dü sirc khôe d di 1m vic nuâc ngoài theo quy dnh t?i Thông tu so
Y tC v€ vic huO'ng dn kháni slic kiióe;
14/2013/TT-BYT ngày 6/5/20 13 ci:ia
thj 1ic t1r 7/10, không b rnli màu, không xàm hInh; không bj dl tt ánh huOng den
khánäng vn dng, không mac các hnh: viCn gan B, C, HIV, lao phôi, bnh truyên
nhiCrn, dng ldnh, nghin ma tliy, lam than. Ung viên khi dáng k' tham gia chuo'ng
trindi phài np giây khárn sic khôe có kê'c 1un ci1a biah vin theo quy dlnh;
Chua trng tham giacãc chuong trInh dàa t?.o thic tp sinh k nàng cüa Nh.t
Bàn,
3. Quyn lç'i frng viên khi tham gia Chirong trInh
3.1. Quyn Ic/i cia i''ng viCn
(Yng viên du'c'c I-Iip hç51 chain soc y ti Osaka hä tr' các chi phi iiliw sau:
- Toàn b chi phi khOa dào to ting Nht tir 8 dn 11 tháng .t.i Via Narn d
dat trIih d N4.

L.

- Chi phi 1chtrn src khóe khi b&t du nhp h9c vâ truâc khi xut cành.
- L phi thi lay chirng chi N4 ting Nht (01 1n thi).
-LphI xin cp visa.
15a5 khiut canh.
- Tin ye
Ngoãi ra, ng viên thuc h nghào, h cn nghèo, h dng bào dn tOc thiu
so, laO dng cu trü dài hn rên dja bàn huyn nghèo, các xã dc bit khô khAn vfing
bi ngang yen biên Va hal dào thuc Quyôt dinh so 275/QD-TTg ngày 07/3/20 18
va Quy&t dinh so 131/QD-TTg ngày 25/01/2017 duçyc h trç các chi phi khác theo
quy djnh cCia Vi& Narn,
*Ta jNItBã i1
- Dirçyc nhn trg cp dào tro 60.000 YênInguài trong thai gian 01 tháng sau
1(hi nhp canh.
- Duqc huông 1uon theo quy dnh ciia Lust luang ti thiu cia N}4t Bàn
và không thâp hon nguôi NIht lam crng vi tn, c the:
+ Näm thir nht: 164,736 Yênitháng (ithOng bao grn 01 thng dào t.o sau
khi nhp cành).
+ Nàm thr hai: 169,736 Yên/tháng
+ Nãrn thr ba: 172,722 YCnitháng
(Mic luong trën tInh irung binh cho 22 ngày ithin vic/tháng, chua bao gôin
ph ccp, iucxng lân'i them ngoài gi&, chua khdu tth tiên thuC, bdo hiém, ngoài ra
nvc lucrng sê thay dOi phy thuç5c vào luvi'g tôi t/iiêu cza titng vIng).
- Du9c Hip hi chäm soc y t Osaka h tr9': t chirc hçc tieng N1it min
phi (dê dam bào sau 01 nAm dt trInh dO N3); dào to k näng nghC d thi chuyen
giai don; kinh phi dOng tham gia day di các 1oi birth baa hiêrn cho thrc tp sinh
trong th&i gian thrc t.p ti Nhat Bàn.
* Sau khi hoàn thành chirong trInh v nirO'c
- Du, c h trçi tin ye may bay v nuâc;
- Ducc Hip hOi chàrn sOc y t Osaka h trq mOt khon tin d n dtnh cuOc
sOng, cy the: 200.000 YCn/ngjôi néu hoan thành chuo'ng trInh thxc t.p 3 näm ye
nuc.
4. Chi phi (mg viên phai clii trã khi tharn gia chtrong trInh
4.1. ChiphItai VietNam.
T.flg vien tr6ng tuyn tham gia chuang trinli chi phài chi trá tin an, tiên &
Va các chi phI sin.h hot cá nEân trong thi gian âo to ting Nhat ti Vit Nam,
Trong qua trIñE tham gia chuong tnInh, n& rng viên tir ' châm dirt tru&c
thôi han khóa hoc ting Nhât tai Vit Nam ma không 1 do chInh dáng s phâi
cO trách nhirn hoàn trã Ia1 cho Hip hOi chäm soc y t Osaka toàn bQ kinh phi ma
Hip hôi dä chi cho ü'ng viên tr khi tham gia chuong trIrih,
Ngoài các 1thon cliii phi nêu trên, frng viên khi thani gia Chu'o'ng trInh
n?iy ichông phãi clii tra bat k' khoãn chi phI nào khac.
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4.2. Clii phi Ecu Nhât Bàn. Tlng vin Co trách nhim dóng các khoàn bâo
hiêrn x hi và thus thea quy djnh cüa pháp lut Nh.t Bàn trong thi gian thic tQp
tai Nhât Bàn.
5. Thông tin v các khóa dào to

- Ti VietNam: Ting viên thing tuyn tham gia chuong trInh s tharn dix khóa
dèo tao iêng Nhat thi thiu là 8 thng và tôi da 11 tháng (nêu sau 8 tháng irng viên
lthông dat dtxçic trinh d.N4 ting Nhat tai Ca sO, dào tao c11a Trung tarn Lao dng
ngoâi niic tai Ha Ni. Kt thic khóa dào tao, ing viên phãi thi dt chü'ng chi N4
mó'i di diêu kiin xut cãnh sang Mhat Bàn.
- Tai NIi& Bàn:
+ Sau khi xuât cành sang Nhat Bàn, trucc khi v thixc tp tai các ca s& diu
duTh'ig cia Hip hi chàm soc y tê Osaka, ng viên s tham dir khóa dào tao 01
tháng tai Trung tam dào tao cia Hp. hi,
+ Tham gia khóa dào tao ting Nhat d thi dat trInh d N ting Nhat sau khi
kêt thác 01 näm thrc tap.
+ Tham gia khóa dào tao k' näng ehãrn sOc d thi d 1cS' thi chuyn sang giai
doan thçrc tp k9 náng so 2.
6. H so dàng k dr tuyn

- Ung viên tx tái HA so' dàng k dr tuyn tir website cüa Trung tam Lao dng
ngoài rnthc www.co1ab.gov.vn a miic Tái biêu. miu.
- HA so' dàngk dir tuyn bao gôrn:
+ Don dng k dir tuyn tharn gia Chuang trIith thixc tp sinh h 1? Nhat Bàn.
-1- So' yu l ljch (co xác nhn cüa UBI"D xIphithng no'i cir tr'O di vOi lrng
viên dã tOt nghip vâ xác nhan ciia Trumg di vol ing viên là sinb viên nàrn euOi);
+ Gi.y ching nhn sirc khOe (thea mu) cho rng vien di lam vic . nuOc
ngoài do các bnh vin duc B Y tà cong nhan dfi diu kin khám và chng nhn
sü'c khO.e cho irng viên di lam vic 0 nuOc ngoài (np kern các xét nghim viên gan
B, C, MW, lao phAi, chat gay nghin);
+ Bàn sao Co chIng thrc cáo gi.y t sau: ChI'xng mirth nhân dânlCän cuOc
cOng dan, Bang tôtnghiêp THPT, Bang tot nghiêp tiung câp/cao dng/di hoc kern
theo Bang dim k8t qua hyc tp (dOl v0i nhng Ong viên dã tot nghip) hoc Bang
dirn kêt qua h9c tp và bàn sao The sinE viên có xác nhan cüa Trung (dôi v0i
nhOng Ong viên chi.ra tOt nghip).
•+ M.0 bIa hA so' (sO dung d dan ngoài mat tri,.rO'c vO dirng h so' và phài thEn
dy di Cáo thông tin).
Luu j5:

- HA so' khOng dfi diAu kin ! nhfrng hA so np khOng diing thO'i han; kliOng
dOngquy trinh, cách thOc np hO so'; ld-iOng d.y dü giày tO' hoc !dông diling mâu
theo quy djnh, hO so' giã mao giãy tO' hoc thông tin Ca iihân.
- Nhirng hA so không dii diu kin s không du'çc hoàn trà.
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7. QUy trInh, each thüc dàng k thông tin và np ho so'
Bu'6c 1: Ding /ij thông tin trc tuyin
lYng vi&i truy cp website cia Trung tam Lao dQng ngoài rnthc (dja ehi.
www.colab.gov.vn), tai M%ie "Dáng k' di lam vie & rnthc ngoài" chQn ni dung
"Oãng k dy tuyn chiro'ng trInh h
Nht Ban" d khai báo thông tin vã däng
.k ducictu' vn h trçi.
Bwó'c 2.' Hoàiz tiiiii và gti ho so' etavn.g kj d tuyn
Say khi d.ng k thông tin trc tuyn, ng viên tr tái rnu h so' trên website
ciaTrung tarn Lao dng ngoài nlx&c, hoàn thin ho so theo htróiig dan và np ye
Trung tni Lao dQng ngoài nu'óc (dja chi; Trung thm Lao dng ngoai nu'ó'c - So
1, Trinh Hoi Dá'c, phuô'ng Ct Linh, qun i)ông Da, Ha Ni) theo 1 trotg 2
hinh. there:
- + 1Fng viCn dn np tnrc tip ti Tr-ung tam Lao dng ngoài nuôc (khong nh
ngLr?Yi Eip h, khi den phài xuât trinh giây Chirng minh nhân dan/Cn ciiàc. cOng
dan);
+ Ing viên trrctip gi'xi bão dam chuynphát nhanh qua dithng buu din v
Trung tam Lao dng ngoài nuâe (không nhô' nguôi lthác np he), ngày np s duce
tinh theo du btm din c1a. ngày (mg vien np ho so.
.8. Thri gian và da dim phOng vn.
- Thi gian phóng vn: tháng06/2020

- Dja dim phóng van: tai Ha Ni,
- T.J'ngvien có hs dàng k dr tuyn dü diukin theo quy drih cia chircing
trmnh s duç7c tharn dir buôi phông vn dê tuyên 0h9n do Trung tarn Lao dng ngoãi

nuàc phôi hp vói Hip hi chàm soc Y tê Osaka t chüc.
- Thông tin cii th v kk qua ki&rn tra h so, danh sách ng viên tham gia
phông van, thäigian, da diem phông van s dtrcxc dáng tai trên wthsite cia Tning
tarn Lao dng ngoài nuóc www.colab.gov.vn ye. thông báo trm tip cho tfrng 1m.g
vien (gid cong van thông báo và ithän tin theo dja ehi, s6 diii thoai (xng vi&i d
cung cap trong ho so dng k' d tuyên) vâo tháng 06/2020.
iirng viên có th lien h vâi Trung tam Lao dng ngoài ntthc (S 1, Tijth
Hoài Dire, qun Bong Ba, He. Ni) theo so dien thoi: 024.7303019.9 (sO may lC
122và 142) dêd ctutvânvàhôtrçi. .
Luau j: £' é' phdng ngI'a các hiçn tu-crng cd mdi, môi giôi nhin myc dich tryc:
lc'i thu phi va lua gat u'ng vzên, dê iighz ngu'rn lao d5ng và gia dinh lao dông doc
k9 ye chuvng trInh, tuyt dói không thông qua bat c 1nc5t to. chtc ca nhãn nào dê
hu'&ng dan và ô trçr t/n tyc np hO so'.
Thông tin ychiro'ng trmnh 1u'qc dàng tãi cong lthai trên Trang thông tin
din tL'r cüa Trung tarn Lao dng ngoai ntrO'c ti dla chiwww.colab.gov,vn.
TRUNG TAM LAO BONG NGOAI NUOC

