
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

 

Số:          /UBND-LĐTBXH 
V/v thông báo tuyển chọn thực tập 

sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại 

Nhật Bản đợt 1 năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Bắc Kạn, ngày        tháng 12 năm 2020 

                                          

Kính gửi: - Uỷ ban Nhân dân các xã, phường; 

                                      - Trung tâm Văn hóa TT&TT thành phố Bắc Kạn. 

                    

Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn nhận được văn bản số: 2539/ LĐTBXH-

LĐVL&DN ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Bắc Kạn về việc thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật 

tại Nhật Bản đợt 1 năm 2021. Để kịp thời thông báo tới người lao động trên địa 

bàn thành phố có nhu cầu tham gia chương trình, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu 

cầu các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ sau:  

- Ủy ban nhân dân các các xã, phường thông tin cho người lao động tại địa 

phương có đủ điều kiện tham gia chương trình được biết và nộp hồ sơ đăng ký dự 

tuyển theo văn bản của Sở Lao động Thương binh & Xã hội. 

- Trung tâm VHTT&TT tuyên truyền trên cổng TTĐT thành phố và thông 

báo trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân, người lao động biết. 

(Gửi kèm văn bản số 2539/ LĐTBXH-LĐVL&DN ngày 25 tháng 12 năm 2020 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn) 

Với nội dung trên, UBND các xã, phường và Trung tâm VHTTTT triển khai 

thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

 - Như trên; 

 - Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
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