
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ LAO ĐỌNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

THƯƠNG BINH VẢ XẢ HỘI ~  ~  ~

Số: S ổ  ồ /SLĐTBXH -VLATLĐ 
V/v phổi hợp triển khai kế hoạch 
tuyển chọn thực tập sinh đi thực 

tập kỹ thuật tại Nhật Bản.

Bình Phước, ngày0ế tháng^-năm 2017

Kính gửi:
-Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã.

Thực hiện Công văn số 454/TTLĐNN-TCLĐ ngày30/6/2017của Trung 

tâm Lao động ngoài nước về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập 

sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc 

làm tỉnh, UBND các huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường thông tin 

rộng rãi về kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật 

Bản theo thông báo của Trung tâm Lao động ĩígoài nước để nhân dân nắm bắt 

đầy đủ thông tin về chướng trình và người lao động biết để đăng ký. dự tuyển 

(đính kèm Công văn số 454/TTLĐNN-TCLĐ ngày 30/6/2017 và thông bảo 
của Trung tâm Lao động ngoài nước).

Sở Lao động —Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị quan tâm 

triển khai thực hiện./.

-Như trên; ^
- Phòng LĐTBXH;
- Lưu VT, VLATLĐỢB-1 Ob).
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VÍL

Bộ LAO ĐỘNG -  THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG 
NGOẢĨ NƯỚC 

Sô : /TTLĐNN-TCLĐ 
V/v: phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn 
thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Hà Nội, ngày 2)0 tháng 6 năm 2017

Chiiyr-

Sò
(•V 
1 \

ị  K-í ủi gửi: Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố 
■ cù' % JùQ r trực thu^c Trunẽ ươnẽ

Thực hiện Công văn số 2676/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 30/6/2017 của Bộ 
Uào dộng“-"Thương binh và Xã hội gửi ủ y  ban nhân dân các tỉnh/ thành phô trực 
thuộc Trung ương về việc phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi thực 
tập kỹ thuật tại Nhật Bản, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo về kế 
hoạch tuyển chọn thực tập sinh nêu trên và trân trọng đề nghị quý Sở phối hợp 
triển khai như sau:

- Thông báo bằng văn bản “Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia 
chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản” (thông báo kèm 
theo) tới Trung tâm Dịch vụ việc làm, ủ y  ban nhân dân các quận, huyện thuộc 
tỉnh.

- Đe nghị ủ y  ban nhân các quận, huyện có văn bản chỉ đạo ủy  ban nhân 
dân các xã, phường trực thuộc triển khai đăng, đọc toàn văn thông báo trên đài 
phát thanh của thôn, xã, đồng thời thông tin trên các phương tiện thông tin đại 
chúng của địa phương để đông đảo nhân dân nắm bắt đầy đủ thông tin về 
chương trình và người lao động biết để đăng ký dự tuyển.

Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ hỗ trợ quý Sở kinh phí để thực hiện các 
chi phí thông tin tuyên truyền về chương trình và quản lý hành chính tại địa 
phương là 40USD/01 thực tập sinh được xuất cảnh (thanh toán bằng tiền Việt 
Nam). Số tiền này Trung tâm sẽ chuyển gửi quý Sở sau khi thực tập sinh được 
xuât cảnh, chứng từ thanh toán gôm văn bản đê nghị ghi rõ tài khoản nhận tiền 
kèm theo danh sách thực tập sinh đã xuất cảnh.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị quý Sở liên 
hệ trực tiếp với Trung tâm Lao động ngoài nước, số điện thoại: 04.37346751 để 
cùng xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c); Ị o.;
- Cục QLLĐNN; ’ [í ° | LAŨBCM
- Văn phòng IM Japan tại VN (để p/h); \\°< í MOOÀi íliiõi
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Lưu VT, TCLĐ.

IBrẨuan Tùng



THỒNG BÁO
Ô Ỉặ \C H Ọ N  ỨNG VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
Ựq , Ĩ ạ\ s in h  đ i  t h ự c  Tậ p  k ỹ  t h u ậ t  t ạ i  n h ậ t  Bả n
ĩ(£eỉn  'm > Công văn số: 4^4 /TTLĐNN-TCLĐ ngàyịỗ /6/2017)
‘ ỉĩuồcLíl \  J \  / * j j

^ ^ ìự G -h ị^ T h ỏ a  thuận giữa Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội và Tô 
chứcpĩrảrtrìen nhân lực quoc tế Nhật Bản (IM Japan) ve Chương trình đào tạo 
thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm Lao động 
ngoài nước trực thuộc Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội thông báo kê 
hoạch tuyển chọn ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ 
thuật tại Nhật Bản, cụ thể như sau:

1. Phạm vi tuyển chọn: Toàn quốc.
2. Số iưọng tuyển chọn: 400 người
3. Thời gian tổ chức thi tuyển:
Dự kiến sẽ tổ chức thi tuyển vào cuối tháng 7/2017
4. Điều kiện đăng ký dự tuyền:

Người lao động có nguyện vọng tham gia Chương trình, đáp ứng các điều 
kiện theo quy định dưới đây đều có thể đăng ký dự tuyển tham gia Chương trình 
(không hạn chế về số lượng ứng viên đăng kỷ dự tuyển). Điều kiện đăng ký dự 
tuyên:

- Nam giới, tuổi từ đủ 20 đến 30 tuổi (sinh trong khoảng thời gian từ tháng 
7/1987 đến tháng 7/1997);

- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên;
- Cao từ 1 m60 trở lên, cân nặng phù hợp với chiều cao;
- Không xăm mình (kể cả hình xăm đã xóa); không bị dị tật; không có sẹo 

ảnh hưởng đến khả năng vận động; thị lực 2 mắt đạt từ  7/10 trở lên, không bi 
nhược thị, rôi loạn săc giác;

- Có đủ sức khỏe để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 
14/2013/TT-B YT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức 
khỏe;

- Có đạo đức tốt, ý thức kỷ luật tốt, không có tiền án;
- Là người chưa từng tham gia các chương trình đào tạo thực tập sinh của 

Nhật Bản, có ý chí quyết tâm cao.

5. Ngành nghề tuyển chọn: Xây dựng, sản xuất chế tạo và các ngành nghề 
liên quan khác. Tuy nhiên, hiện tại số lượng công ty tiếp nhận trong lĩnh vực xây 
dựng chiếm phần lớn (khoảng 80 -  90%), do đó sẽ ưu tiên tuyển chọn các ứng 
viên có khả năng và sẵn sàng để làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Người lao động tự tải Hồ sơ đăng ký dự tuyển từ trang thông tin điện tử 
của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa chỉ www.colabỆgov.vn (Mục tải biếu 
mẫu).



- Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch được kê khai đầy đủ thông tin, có xác nhận của địa phương;
+ Đơn tự nguyện đăng ký dự tuyển đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (điền 

đầy đủ thông tin theo mẫu);
+ Giấy khám và chứng nhận sức khỏe để đi làm việc tại nước ngoài có đầy 

đủ các xét nghiệm theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 
06/5/2013 của Bộ Y tê vê việc hướng dẫn khám sức khỏe (1 bản bằng tiếng Việt 
và 1 bản tiếng Anh theo mẫu của Trung tâm Lao động ngoài nước);

+ Bản sao có chứng thực của các ệiấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; sổ  
hộ khẩu; Bằng tốt nghiệp THPT; giẫy chứng nhận thuộc đối tượng gia đình 
chính sách, con thương binh, liệt sỹ (nếu có).

Lưu ý: Trung tâm Lao động ngoài nước không tiếp nhận những hồ sơ chưa 
đầy đủ các giấy tờ theo quy định nêu trên, nếu ứng viên nộp hồ sơ bị thiếu giấy 
tờ sẽ bị xem là không đủ điều kiệnề

7. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ

- Người lao động tự hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp về Trung tâm 
Lao động ngoài nước theo 2 hình thức: người lao động đến nộp trực tiếp tại 
Trung tăm Lao động ngoài nước (người lao động trực tiếp đến nộp hồ sơ, 
không nhờ người nộp hộ và khi đến phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân) 
hoăc gửi bảo đảm chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về Trung tâm Lao 
động ngoài nước (địa chỉ: Trung tâm Lao động ngoài nước - Sô 1, Trịnh Hoài 
Đức, phường Cát Linh, quận Đông Đa, Hà Nội).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 05/7/2017 đến ngày 20/7/2017 (đối 
với ứng viên nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày nộp sẽ được tính theo dấu của 
bưu điện).

Hồ sơ của người lao động sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước kiểm 
tra và tổ chức thi tuyển theo thứ tự thời gian người lao động nộp hồ sơ.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu có vấn đề vướng 
mắc, người lao động liên hệ với Trung tâm Lao động ngoài nước thông qua số 
điện thoại: (04) 37346751 để được hướng dẫn.

8. Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ, thời gian và địa điểm thi tuyển:
- Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo danh sách người lao động 

đã nộp hồ sơ, kết quả kiểm tra hồ sơ và thời gian, địa điểm tô chức thi tuyên 
cho những người lao động có kết quả kiêm tra hô sơ đạt yêu câu băng văn bản 
cho Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phô và người lao động, 
đồng thời thông tin được đãng tải trên website của Trung tâm Lao động ngoài 
nước tại địa chỉ: www.colab.gov.vn

- Nội dung thi tuyển: toán, thể lực (chạy 3.000m, chống đẩy 35 lần, gập cơ 
bụng 25 lần) và phỏng vấn.

- Điểm ưu tiên trong thỉ tuyển: những người lao động thuộc đối tượng sau 
đây, nếu có kết quả môn thi toán đạt từ 30 điểm trở lên sẽ được ưu tiên cộng

http://www.colab.gov.vn


điểm vào kết quả bài thi toán {những người thỉ môn toán đạt kết quả dưới 30 
điểm không được cộng ãiêm ưu tiên). Cụ thê như sau:

+ Người lao động là con thương binh, liệt sỹ, người có công: 20 điểm
+ Người lao động thuộc các huyện nghèo và dân tộc thiểu số theo quy định 

tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ vê việc Phê duyệt 
Đề an Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020: 20 điểm

+ Người lao động thuộc các huyện nghèo và dân tộc thiểu sổ của các tỉnh 
miền núi: 15 điểm

+ Người lao động thuộc các huyện nghèo và dân tộc thiểu số của các tỉnh 
không phải là tỉnh miền núi hoặc người lao động thuộc các tỉnh miền núi không 
thuộc đối tượng huyện nghèo hoặc dân tộc thiểu số: 10 điểm

9. Thông báo kết quả thi tuyển
Sau khi kết thúc thi tuyển, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ gửi thư 

thông báo kết quả trúng tuyển và hướng dẫn người lao động các thủ tục cần thiết 
để tập trung nhập học, tham dự các khóa đào tạo và thông báo bằng văn bản tới 
Sở Lao động — Thương binh và Xã hội danh sách những người lao động trúng 
tuyển để phối hợp quản lý. Đồng thời, kết quả thi tuyển sẽ được đăng tải trên 
trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa chỉ 
www.colab.govểvn sau 3 -5  ngày làm việc, kế từ ngày kết thúc kỳ thi.

10. Một số thông tin về Chương trình
- Chương trình đưa thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật 

Bản là chương trình phi lợi nhuận được thực hiện từ năm 2006 theo Thỏa thuận 
giữa Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội và Tổ chức Phát triển nhân lực quốc 
tế Nhật Bản (IM Japan). Trung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan duy nhất 
được Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội giao thực hiện Chương trình.

- Người lao động trúng tuyển sẽ tham gia các khóa đào tạo tại Cơ sở đào 
tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước trong thời gian từ 4 đến 8 tháng phụ 
thuộc vào yêu cầu cụ thể của các công ty tiếp nhận. Nếu trúng tuyển, người lao 
động sẽ phải tuân thủ và thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo trước phái cử đã 
được thống nhất giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và IM Japan.

- Người lao động đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản gọi là thực tập sinh, 
được tu nghiệp và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản trong thời gian 3 năm; được 
hưởng mức lương cơ bản theo hợp đồng trong khoảng từ 125,000 Yên ~ 
150,000 Yên/tháng; sau khi hoàn thành chương trình thực tập, về nước đúng 
thời hạn sẽ được Tổ chức IM Japan hỗ trợ 600.000 yên/người (tương đương 
khoảng 120.000.000 đông tiên Việt Nam) để khởi nghiệp. Sau 3 năm, các thực 
tập sinh có thê tích lũy sô tiên khoảng 500 triệu đông.



11. Chi phí ngưòi lao động phải chi trả và các khoản đưọ'c hỗ trọ5 khi 
tham gia Chucmg trình

- Người lảo động nếu trúng tuyển được tham gia Chương trình chỉ phải 
chi trả các khoản chi p h ỉ sau đây.

+ Chi phí 'làm Hộ chiếu, visa và khám sức khỏe
+ Học phí khóa đào tạo dự bị trong 3 tháng đầu; chi phí tham gia khóa ôn 

tập 01 tháng trước xuất cảnh.
+ Chi phí ăn, ở trong thời gian tham dự các khóa đào tạo tại Việt Nam.

Ngoài các khoản chi phí nêu trên, người lao động khi tham gia Chương 
trình này không phải nộp bất kỳ khoản chi phí nào khác.

I
- Người ĩao động được miễn các khoản chì p h í (do Tố chức IM  Japan 

đài thọ) gằm:
+ Chi phí vé máy bay;
+ Học phí khóa đào tạo chính thức trong thời gian 04 tháng;
- Chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng ưu tiên :
Người lạo động thuộc đối tượng hộ nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc các 

huyện nghèo itheo quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-Ttg ngày 29/4/2009 
của Thủ tướng Chính phủ, được họ trợ các chi phí theo quy định; người lao động 
thuộc huyện ĩnghèo nhưng khống phải là đối tượng hộ nghèo, người dân tộc 
thiểu số sẽ được hỗ trợ 50% chi phí đào tạo.

Mọi thông tin về Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại 
Nhật Bản đưọc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao 
động ngoài ịiước tại địa chỉ www.colab.gov.vn.

http://www.colab.gov.vn.

