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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được văn bản số 1840/TTLĐNN-

TCLĐ ngày 04/12/2020 của Trung tâm lao động ngoài nước về việc thông báo tuyển 

chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức–Khóa 7 

(năm 2021). Theo nội dung văn bản trên, từ ngày 05/12/2020 đến ngày 15/02/2021, 

Trung tâm lao động ngoài nước sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao 

động (các điều kiện đăng ký dự tuyển theo nội dung thông báo tại văn bản số 

1840/TTLĐNN-TCLĐ). 

(Gửi kèm văn bản số 1840/TTLĐNN-TCLĐ ngày 04/12/2020 của Trung tâm lao 

động ngoài nước) 

 Để kịp thời thông báo tới người lao động trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia 

chương trình, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố  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. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rất mong nhận được sự quan tâm phối 

hợp của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố./. 

 

    Nơi nhận: 
   Gửi bản điện tử: 

   - Như trên; 

   - Phòng Lao động-TB&XH các huyện, TP; 

   - Trung tâm Dịch vụ việc làm; 

   - GĐ, PGĐ phụ trách; 

 - Lưu: VT, LĐVL&DN(TH 01b). 
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