
  

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số:               /SLĐTBXH-LĐVL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Khánh Hoà, ngày          tháng       năm 2019 

V/v triển khai kế hoạch tuyển chọn thực 

tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 

đợt 01 năm 2019 

 

    

         Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã và thành phố; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa. 
 

Ngày 21/01/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 

28/TTLĐNN-TCLĐ ngày 14/01/2019 của Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực 

tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2019. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa triển khai thực hiện: 

1. Để phối hợp chỉ đạo, triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập 

kỹ thuật tại Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đề nghị UBND các huyện, thị xã và 

thành phố chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

phòng, ban và đơn vị tại địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền kế hoạch tuyển chọn 

thực tập sinh đến mọi người dân biết, tham gia. 

 2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Khánh Hòa phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và 

thành phố triển khai Chương trình trên địa bàn tỉnh, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn 

người lao động tham gia Chương trình theo nội dung Thông báo. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa theo dõi, phối hợp với Trung tâm Lao 

động ngoài nước hỗ trợ người lao động tham gia Chương trình và tổng hợp báo cáo tình 

hình thực hiện với Sở định kỳ hàng tháng. 

3. Các Trường Trung cấp nghề thuộc Sở tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi 

nội dung Thông báo tuyển chọn ứng viên để người lao động và học sinh tại địa phương 

biết, tham gia. 

(Đính kèm Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 

theo chương trình IM Japan - đợt 01/2019 của Trung tâm Lao động ngoài nước). 

Đây là Chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực có nhiều thuận lợi cho 

người lao động Việt Nam khi tham gia làm việc tại Nhật Bản, Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội đề nghị các địa phương và đơn vị tích cực phối hợp triển khai thực hiện./.  

                        KT.GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:            PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- P.LĐ-TBXH huyện, thị, thành; 

- Các trường TCN thuộc Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, LĐVL.                                    
          

Văn Đình Tri 

(VBĐT) 



THONG nAo
TUvEN cHeN rnfc rAp srxu or rur/c rAr

xV ruu4T TAr NHAr nAN THEO cHUoNG rniNu rM JAPAN - DeT Uz}ts
(Kdm theo C6ng ran ,AJt /TTLDNI'{ - TCLD ngdy 11 thdng 0l ndm 2019

cua Trung tdm Lao d)ng ngodi nuoc)

Thpc hiQn B6n ghi nhd gita BQ Lao d6ng - Thuong binh vd Xa hQi vd T6 chuc
ph6t tri0n nhAn lpc qu6c tC Xfr4t Bin (ggi tat ta T6 chric IM Japan) vC Chucrng trinh
ddo tao thpc tQp k! thuAt cho thpc tAp sinh Vi0t Nam tai NhAt B6.n, Trung tArn Lao dQng
ngodi nu6c th6ng b5o k5 ho4ch tuy6n chgn thuc tAp sinh Eo.'t Il2}l9 cU the nhu sau:

1. Thdng tin chung
1.1. Phgnt vi uyAn chgn: Todn qu6c

1.2. Cdc ngdnh tuydn chgn: sAn xu6t ch6 tao vd x6y dyng
1.3. Ctti fiAu tuyAn chgn: 250 nguoi ngdnh s6n xu6t ch6 tao vd 250 nguoi ngdnh

xdy dpg. Nguoi lao d6ng lqa chgn nginh thuc tip (sdn xuAt ch6 tao hodc x6y dUng)
theo nguyQn vong c5 nhAn rrgay tir l<hi nQp H6 so ddng ky dU tuy6n.

1.4. Thdi gion tltrgc tQp tgi Lrhfu Bdn: tt 3 - 5 ndrn

1.5. Thd'i gian tb chrbc thi tuyin: vdo cdc th6ng 1,2,3 vd 412019 (l thingll
k6 hopch thi tuyen sE dugc t6 chirc theo thir tu thd'i gian ngudi lao d6ng n6p h6 so)

1.6. Co quan tO ctttbc k) tlti:

lAn,

- Trung t6m Lao dQng

Thu,rng bine vi Xd hyi giao
ngodi nu6c li co quan duy nh6t dugc 86 Lao
, 4., ,. _A

pir,3i ht2p v6i To ch*c iiri Japan t0 cli'.l'c thi tu;,,'€n

trrrr'.,; '^l
ti'0 []:]rl

:ooo'nl
- Td chirc IM Japan giao Vdn phong IM Japan

tAm Lao dQng ngodi nudc t6 chric ld thi. M6n thi To
Nam chiu tr6ch nhiCrn ra d6, quin 1i7 d6 thi, bdi thi.

2. Di6u kiQn tlIng ky dU tuy6n

tai Vi6t Nam ph6i hqp cirng
6n do Vdn phong IM Japan t4i Vi6t

- Nam gi6i, tu 20 d}n 30 tu6i (sinh trong kho6ng thoi gian tu ndm 1989 d6n n[rn
teee).

- fOt nghiQp Trung hgc phd th6ng hodc fucrng dycrng tro l6n;
- Cao tu 1'60 trd l6n, cAn n{ng phu hgp vdi chidu cao;

- Kh6ng xdm rninh (k0 ci hinh xam dd xoa); kh6ng bi di t0t; khdng c6 sgo 6nh

huong ct6n khi ning vQ.n dQng; thi lpc 2 mitkh6ng deo kinh dat tt 7ll0 trd l6n, kh6ng
bi nhuqc thf, r6i lo4n sdc gtdc;

- C6 dt sric kh6e dC di ldm viQc d nudc ngohi;
- C6 dpo dirc t6t, y thirc kj' luat t6t, kh6ng co tidn 5n;

- Chua timg tham gia circ chucrng trinh ddo tpo thyc tQp sinh cua NhAt BAn;

- Chua timg cu tru vd ldm vi€c bdt hqp ph6p t4i nu6c ngoii.
3. Phuong thric thi tuY6n
3.1. Ngdnh sdn xuAt cltA Qo:
- Vdng 1: Thi to6n, t6ng sO c6u hoi lir 20 c6u, thoi gian ldm bii 45 phrit, t6ng diOm

tOi da tOO EiCm. Lga chon theo nguy0n tic lay ru ngudi co di6m d4t tt 70 di6m tro l6n

(chi nhirng nguoi dat Vong 1 m6i duoc thi.c6c vdng ti{fp theo)

Vdig): IGem tra thAn th6, thi lgc, sic gi6c vd thi-th6 lyc (ch6ng dAy 35 IAn, gAp

co bgng 25l6,nvir chaY 3.000m).

-
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- Vdng 3: Phong v6n (d6nh gi6 nguy6n vong c6 nhdn, kinh nghiCm thuc t0, tu c6ch,
t6c phong).

- Nguy6n t6c trirng tuy6n: Nhtng ngudi dat y6u c6u Vdng 1 vd d6p img y6u cAu
cua Vdng 2 vd Vdng 3 se dugc lpa chgn trung tuy6n.

3.2. Ngdnh xAy dryng:

, - Vdng 1: Thi to6n, t6ng s6 cAu hoi ld 20 c6u, thdi gian ldrn bdi 45 phtt, t6ng di6m
t6i da 100 di6m. Lpa chgn theo nguy€n tic l6y tt nguoi co di6rn dat tu 40 di6m trcy l6n
(r*rirng ngudi dpt Vong 1 m6i ducyc thi c6c vdng ti6p theo).

- V6ng 2: I(6m tra thAn th6, thi luc, sdc gi6c vi thi the lUc (ch6ng dAy 35 IAn, gdp
ccr bgng 25 ldn vi chay 3.000m).

- Vdng3: Ph6ng v6n (d6nh gi6 nguy6n vong c6 nhdn, kinh nghiCm thuc t6, tu c6ch,
t6c phong).

- Nguy6n tic trirng tuy6n: Nhirng ngucri dat y6u cAu Vong I vd d6p img y6u cAu
cua Vong 2 vd Vong 3 sE dugc lpa chgn trirng tuy6n.

3.3. NguyAn ilic thay itili ngdnh dry thi
- Trucrng hqp nguoi lao dQng dang ky du thi ngdnh s6n xu5t chO tao nhung trucrt

o vdng thi to6n, n6u c6 nguyCn vQng ldm viQc trong lge+ xdy dpg vd di6m thi to6n
dpt tu 40 di6m tro 16n, sE duoc chuy6n sang thi tuy6n aOi vOi ngdnh x6y dung d cdc
Vdng 2 vi Vdng 3 ti6p theo.

- Nguoi lao dQng thi,trugt, kh6ng c6 nguy6n vQng chuydn d6i ngdnh du thi hoic
kh6.ng du di6u kiQn chuyCn d6i ngdnh dU thi sE duoc dang ky thi l4i vio c6c dcrt thi
tuy0n sau.

4. Thdi gian dho t4o: ddo tpo ti6ng l.Ihat vi b6i du&ng kiSn thilc cdn thi6t tru6c
lihi x,;0t cinh t* 6 - 8 th6ng tai Co :.3 d)o tai., cua Trung', t6,rr Lao dQng ngoAi nu6c tai
Hd Noi.

5. Chi phi tham gia chuong trinh: Chi phi ldm hQ chi6u, lQ phi visa, chi phi
kh6m sfc khoe, chi phi kh6a ddo tao du.bi, 6n tQp tii5ng Nhflt (2 - 3 th6ng), chi phi in,
o trong thdi gian ddo tpo tai Viqt Narn (t6ng chi phi trong khoing tu 20 - 30 tri6u/d6ng
tuy vdo thdi gian hgc vir k6 ho4ch xuAt canh;.

Ngodi cdc kltodn clti phi n?u tr1n, ngwdi lao tlQng khi tharu gia Chwong trinlt
ndy kh1ng pttdi nQp biit k) khodn chi ph{ ndo khdc.

6. Quydn lcri khi tham gia chuong trinh
a. M*c lwong: Hucrng mirc luong theo hqp ddng trong khoAng tu 25 tri0u

d6ng/th6ng d6n 30 tri6u d6ng/th6n g (chaa bao g6m tiinidnt thZru ngoil gid vd khiu
trir thuA, bdo hi€m,...).

b. Ctic lchodn ttwqc hd *q fu TO chdrc IM Jupan
- Ti0n hoc phi kh6a ddo tao chinh thric (4 th6ng) tru6c ph6i cu vd tidn v6 m6y bay.
- Sau l&i hoan thenh chucrng trinh thpc t6p, vd nudc dring thoi han s0 ducyc T6

chirc IM Japan h5 trqtu 600.000 Y9n d6n 1.OOO.OOO YOn (rucrng ducrngtri 120 triQu
dQtg d6n 200 tri6u d6ng) tuy vdo s6 ndm thuc tAp dC khcri nghi6p; ducrc nhfln kho6n
ti6n b6o hi€m huu tri (kho6ng 80 tri6u ddng sau 3'nam thUc tap) ^ -

. . :.T.*lg t?T Lao d6ng ngodi nudc vi T6 chric IM Japan sE h6 tro ngudi lao d6ng
tim ki6m vi€c ldm sau khi hoin thanh chuong trinh v€ nuirc.

!



c. Chinh stich hd fiq fiong thi tuy\n AOi vAi dbi tu'g'ng u'u fiAn
NF*.rg ngudi lao d6ng thuQc d6i tuong sau dAy, n6u c6 k6t qua rn6n thi To6n dat

tt 30 di6m tro 16n sE ducvc uu ti6n cQng di6m vao k6t qui bdi thi to6n (nhilng ngrd'r thi
m6n Todn dqt kdt quo duoi 30 di€m kh6ng daqc c|ng di€m uu ti€n), c1r th6 ihriruu

- Ngudi lao d6ng li con thuong binh, li6t s!, nguoi c6 c6ng: 20 rli6m.
- Nguoi lao d6ng thu6c c6c huy€n nghdo theo quy dinh tai Quy6t dinh s6

27512018/QD-TTg ngey fiBl20l8 cua Thu tudng Chinh phu vO vi6c Ph6 duyQt danh
s6ch c6c huyQn nghdo vd thoSt nghdo giai doan 2018 - 2020:20 di6m.

- Nguoi lao d6ng thu6c c6c huy6n nghdo vd d6n t6c thi6u s6 
"ru 

c6c tinh rridn
niri: 15 tli6m; ngu.oi lao d6ng S6ng thuQc d6i tuong huy€n nghdo ho[c d6n t6c thi€u
s6 cira c6c tinh rni6n niri: 10 di6m.

- {Suoi lao dQng thuQc h6 nghdo vd dAn t6c thi6u s6 cua c6c tinh kh6ng phAi ld
tinh rni6n niri: l0 di6m.

_ NOu ngu.cri lao d6ng thuQc nhiOu d6i tuong tru ti6n chi duoc huong 01 chinh s5ch
h6 trg cao nh6t trong thi tuy6n.

(t. Hd to kinh phi d\i vdi ctic ct\i twong wu fiAn

Ngucri lao dQng thu6c h6 nghdo, h6 cQn nghdo, h6 d6ng bdo ddn t6c thi6u s6, lao
dOng cu tni ddi han tr6n dia bdn.huy6n nghdo, citc xd, dac bi6t kho khdn ving bdi ngang
ven bi6n vi hii dAo thu6c Quytit dfnh s6 275lQD-TTg ngdy 07l3l2l18 vdh"Vet AUf,
sO t:1/QE-TTg ngey 25l\ll2T17 duoc h5 tro theo quy di,rh

7. HO scr ding ky dU tuy6n
- Ngudi lao d6ng tu tei todn bQ m5u h6 so tr6n trang th6ng tin di6n tu cria Trung

tdm Lao dQng ngodi nudc www.colab.sov.vn tpi ivipc Tni biAu mdu.
- Hd scy g6m c6c loai gi6y td sau:

* Don {A.g ky dg thi, So y€u ly lich, Bdn cam k6t, Gi6y kh5rn va ch[rng nhQn sric
khoe theo m5u cua Trung tdm;Ban sao c6 chirng thgc c6c gi6yto: Gi6y chimg *int, nh6n
dan, SO tr6 t*rau, Bing t6t nghiOp THPT hodcluong duo"g trcy lOn.

+ Ban sao c6 chimg thuc chimg ntrfln thu6c dOi tuqng gia dinh chinh s6ch, con
thucrng binh, li€t s!; giSy chmg nh0n h6 nghdo, hQ cQn nghlo, ddn t6c thiOu s6 vdi d6i'
tugng ld ngudi lao dQng dang cu trri tai citc
trong thi tuy6n n€u tr€n (n€u c6).

8. Crich thrlc vir thli gian nQp hd scr

dla phuong dugc hucrng chinh s6ch h6 trd

- Ngudi lao d6ng.hodn thiQn h6 so theo hu6ng d6n n6p vA Trung tArn Lao dQng
ngodi nu6c (dia chi: sii 1, Trinh Hohi E[rc, phud'ng c6t Linh, qua; Diing Da, HI
Ndi) theo m6t trong 2 hinh thirc:

+ D6n n6p truc tidp tqiTrung tAm (khi dtSn nQp mang theo Thd cdn cu6c c6ng dAn
hoac gi6y td tuy thAn dO d6i chi6u);

+ Truc ti6p di grii b6o d6m chuyOn ph6t nhanh qua dudng buu di6n vO Trung tAm.

- Thdi gian ti6p nh$n h6 so: tir nghy l5l0ll20l9 rl5n nghy 3l13l20lg @Ai vAi
^ ,;

ung viAn nQp h6 so qua dadng btru di€n, sd t[nh theo ddu bru di€n ctn ngdy wng viAn
n6p h6 so).

9.'Th6ng b6o k6t qui ki6m tra h6 so, thli gian, dia tli6m thi tuy6n vi k6t qui
thi tuy6n

l<



Trung t6m Lao dQlg ngodi nu6c sE th6ng b6o k6t qu6 ki0m tra h6 so, thdi gian,
dia di6m tO chric thi tuydn vd k6t qui thi tuy6n cho nhirng nguoi lao dQng theo cdc hinh
thric sau:

+ Nhfn tin truc ti6p vdo sO aien tho4i cua ngudi lao dQng ghi trong h6 so.

+ Eing tii th6ng tin tr6n website ctra Trung tdm Lao dQng ngodi nu6c tai dia chi:
www.colab.gqv.vtr.

Luu y: Oe AC phong c6c trudng hqp ltla d6o, thu ti6n ngodi quy dinh ngudi lao
dQng tuyQt dOi: khOng nho ngucri kh6c nQp hg hO so ddng ky dU tuy6n, kh6ng nQp h6
so cho c6c tO chri'c, c6 nhAn trung gian, m6i gi6i; kh6ng tham gia cdc l6p hoc 6n t6p,

t4o ngu6n, kh6ng ky kt5t c6c ho.p d6ng tu v6n vA chucrng trinh co thu phi.

Trong qu6 trinh hoirn thiQn h6 so deng ky du tuy6n, r,6u .o v6n dd cAn tu vdn,
nguoi lao d6ng liOn hq vdi Trung t6m Lao dQng ngodi nu6c th6ng qua s6 diQn thoai:
024.73030199 (sO mdy td 115 ttogc tt6) dC duoc hu6ng d5n ho{c d6n truc ti5p trg so

ctra Trung tAm Lao dQng ngodi nu6c (Eia chi: SO 1, Trinh Hodi Dtic, D6ng Da, Hd NQiI -->v
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