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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2021

V/v phối hợp thông báo tuyển chọn ứng
viên đi học tập và làm việc trong ngành
điều dưỡng tại CHLB Đức – Khóa 7
Đợt 2 (năm 2021).

Kính gửi: - Trường Đại học Y Dược Thái Bình;
- Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình;
- Phòng Lao động – TBXH các huyện, thành phố;
- Trung tâm Dịch vụ Việc làm;
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số
292/TTLĐNN-TCLĐ ngày 09/4/2021 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 Đợt 2 (năm 2021). Theo kế hoạch, trong năm 2021 Trung tâm
lao động ngoài nước sẽ phối hợp với Công ty Vivantes tuyển chọn 200 ứng viên
Khóa 7 Đợt 2 (năm 2021) đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (có nội dung thông
báo gửi kèm).
Để phát huy hiệu quả chương trình, góp phần tạo việc làm mới cho lao động
của tỉnh, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động có thông tin và cơ hội tham gia
chương trình. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Trường Đại học Y
Dược Thái Bình, Cao đẳng Y tế Thái Bình, Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội các huyện, thành phố, Trung tâm Dịch vụ Việc làm phối hợp thực hiện một số
nội dung sau:
1. Đề nghị Trường Đại học Y Dược, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tuyên
truyền, phổ biến thông tin rộng rãi tới các sinh viên có nhu cầu tham gia chương
trình đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức theo đúng nội
dung thông báo gửi kèm.
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố chỉ đạo
các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông
tin đại chúng của địa phương để người lao động biết đăng ký tham gia chương trình.
3. Giao cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm làm đầu mối đăng tải thông tin trên
hệ thống phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Sàn giao dịch việc làm và trên

Webside của trung tâm, hướng dẫn, tư vấn cho người lao động biết rõ thông tin, thời
gian và tổng hợp nhu cầu của người lao động theo đúng hướng dẫn của Trung tâm
Lao động ngoài nước.
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