UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 3327 /SLĐTBXH-LĐGDNN
V/v phối hợp cung cấp thông tin đến
người lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Ninh Thuận, ngày15 tháng 12 năm 2020

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Ủy ban nhân dân các huyê ̣n, thành phố ;
- Trung tâm Dich
̣ vu ̣ viê ̣c làm t ỉnh.
Thực hiện Công văn 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).
Để triể n khai nô ̣i dung thông báo trên đế n người lao đô ̣ng trên điạ bàn tỉnh
Ninh Thuâ ̣n có nguyê ̣n vo ̣ng và đáp ứng đươ ̣c yêu cầ u biế t , đăng ký tham gia đi học
tập và làm việc trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già và người bệnh tại
CHLB Đức - Khóa 7 (Năm 2021).
Sở Lao đô ̣ng – Thương binh và Xã hô ̣i Ninh Thu ận đề nghi ̣Sở Y tế , Ủy ban
nhân dân các huyê ̣n , thành phố chỉ đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hô ̣i
các huyê ̣n , thành phố ; Ủy ban nhân dân xã , phường, thị trấn và các đơn vị thuộc
ngành Y tế phối hợp thực hiện một số nô ̣i dung sau:
1. Trường trung cấp Y tế Ninh Thuận, Trung tâm Y tế , Bệnh viện đa khoa
các huyện , thành phố và trạm Y t ế các xã , phường, thị trấn niêm yết Công văn 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) tại trụ sở làm việc ;
2. Đài phát thanh huyê ̣n , thành phố tổ chức thông báo trên đài phát thanh nội
dung thông báo tuyể n cho ̣n cho người lao đô ̣ng biế t ;
3. Ủy ban nhân dân các xã , phường, thị trấn tổ chức thông báo trên đài
truyề n thanh điạ phương cho người lao đô ̣ng biế t và niêm yế t
Công văn 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) tại trụ sở làm việc ;
4. Sở Lao đô ̣ng – Thương binh và Xã hô ̣i giao cho Trung tâm Dich
̣ vu ̣ viê ̣c
làm đưa nội dung thông báo lên cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc
làm tỉnh Ninh Thuận . Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

huyện, thành phố hướng dẫn cho người lao động đủ điều kiện làm hồ sơ đăng ký
tham gia.
Trong quá trình triển khai và thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ
qua số điện thoại: 024.73030199 (số máy lẻ 122 hoặc 142) để được hỗ trợ.
Đề nghị Sở Y tế , Ủy ban nhân dân các huyê ̣n, thành phố quan tâm phối hợp
triể n khai thực hiê ̣n nô ̣i dung trên ./.
(Đính kèm Công văn số 1840/TTLĐNN-TCLĐ ngày 04/12/2020 của Trung tâm
Lao động ngoài nước)
Nơi nhận:
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