
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHIÊM HÓA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số:                 /UBND-VX 

 

V/v gia hạn tiếp nhận hồ sơ 

chương trình thực tập sinh hộ lý 

đi thực tập tại Nhật Bản 

Khóa 1 năm 2020 

Chiêm Hóa, ngày         tháng 5 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện Chiêm Hóa; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao. 

 

Căn cứ Văn bản số 508/SLĐTBXH-LĐVL ngày 19/5/2020 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang về việc gia hạn thời gian tiếp 

nhận hồ sơ chương trình thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản , Khóa 1 

năm 2020. 

Theo nội dung Văn bản số 156/SLĐTBXH-LĐVL ngày 24/02/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang V/v thông báo tuyển thực 

tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản - Khóa 1 năm 2020, thời gian nhận hồ sơ 

đăng ký dự tuyển từ ngày 01/3/2020 đến ngày 15/5/2020. 

Đến ngày 19/5/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên 

Quang có Văn bản số 508/SLĐTBXH-LĐVL, gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển 

chọn thực tập sinh hộ lý đi Nhật Bản, Khóa 1 năm 2020 đến hết ngày 30/6/2020 

(Nội dung tuyển chọn thực hiện theo Văn bản số 156/SLĐTBXH ngày 24/02/2020 

của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội).  

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan (trong mục kính 

gửi) thông báo rộng rãi cho người lao động biết và đăng ký dự tuyển./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động-TBXH; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện PTVX; 

- Như trên (thực hiện); 

- CVVX; 

- Lưu: VT, Phòng LĐTBXH. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Vinh   
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