
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ LAO ĐỘNG-THƢƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:1858  /LĐTBXH-LĐVL Quảng Nam, ngày   28   tháng 10 năm 2019 

V/v thông tin tuyển sinh đào tạo miễn phí 

cho người lao động đi làm việc tại Nhật Bản 

 

  
Kính gửi:  

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam; 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

Triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam và 

tỉnh Nagasaki, Nhật Bản về phái cử, tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng và lao động 

tỉnh Quảng Nam làm việc tại tỉnh Nagasaki; được sự thống nhất của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao 

động và Chuyên gia (Suleco) tổ chức tuyển sinh đào tạo miễn phí Tiếng Nhật và 

kiến thức cơ bản về phong tục tập quán cho người lao động trước khi sang làm việc 

tại Nhật Bản; cụ thể như sau:  

1. Điều kiện chung:  

- Giới tính: Nam, nữ;        Độ tuổi: Từ 18 đến 30; 

- Sức khỏe: Sức khỏe tốt, không có hình xăm; 

- Chiều cao, cân nặng: Nam 160cm, nữ 150cm trở lên, cân nặng cân đối với 

chiều cao; 

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 2   u    n     ng   p c p      ung c p 

ng         n ); 

- Không tiền án tiền sự, chưa từng tham gia chương trình Thực tập sinh kỹ 

năng tại Nhật Bản. 

2. Dự kiến chi phí tham gia đào tạo: 

- Miễn chi phí đào tạo trong 6 tháng (đào tạo tương đương trình độ Nhật 

ngữ N4); 

- Đặt cọc tham gia đào tạo: 3.000.000  được  ín  vào c   p í dịc  vụ k   

được  uyển c ọn  k ông  oàn  ạ  k    ự ý   ô   ọc); 

- Chưa tính chi phí ký túc xá, giáo trình và vật dụng cá nhân. 

3. Hồ sơ đăng ký nhập học: CMND  bản g c), hộ khẩu (bản sao), kết quả 

sức khỏe, xác nhận hạnh kiểm và bằng cấp cao nhất. 

4. Thời hạn:  

- Hạn chót đăng ký: hết ngày 08/11/2019 (Thứ sáu); 

- Khai giảng khóa đào tạo: ngày 11/11/2019 (Thứ hai); 

5. Địa điểm  

- Đào tạo tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam - 84 Nguyễn Du, TP. 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
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- Liên hệ tìm hiểu, đăng ký: https://suleco.vn/ hoặc 0901.494.233, 

0963.432.388 gặp cô Thùy. 

Để tạo điều kiện cho người lao động tại địa phương tìm hiểu và có cơ hội 

tham gia khóa đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đề 

nghị: 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố 

khẩn trương thông tin rộng rãi trên Đài Truyền Thanh - Truyền hình huyện, thị xã, 

thành phố; hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn; Trang thông tin điện tử và 

các hình thức thông tin khác tại địa phương. 

2. Phòng Lao động - Việc làm thuộc Sở liên hệ Đài Phát thanh và Truyền 

hình Quảng Nam để thông báo trên sóng truyền hình nội dung tuyển sinh.  

3. Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam đăng nội dung tuyển sinh trên 

Trang thông tin điện tử, dán thông báo tại cơ sở chính, Văn phòng khu vực phía 

Bắc và các hình thức thông tin khác; phối hợp và tạo điều kiện để Công ty Suleco 

tổ chức tuyển sinh, đào tạo, quản lý học viên đạt hiệu quả, chất lượng, hoàn thành 

mục tiêu của khóa đào tạo. 

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành 

phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam thông tin liên tục từ nay đến hết 

ngày 08/11/2019 để người lao động biết, đăng ký tham gia khóa đào tạo./. 
 

 

 Nơi nhận:                   
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, LĐVL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lƣu Thị Bích Ngọc 
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