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THÔNG BAO 
Trien khai ke hoich tuyen chQn thirc tp sinh nam 

di thtrc tp k5 thut ti Nht Ban 

Can cir Cong van s 31252/SLDTBXH-VLATLD ngày 07 tháng 10 nàrn 2022 cüa 
So Lao dng — Thuong binh và Xã hi thãnh phô Ho Chi Minh ye vic phôi hçip triên 
khai ké hoach tuyên ch9n thirc tp sinh nam di thirc tp k5 thu.t tai  Nht Bàn dqt 3 
näm 2022; 

Ban Thi.thng v11 Lien doàn Lao dng thành pM Thu Dirc thông báo dn các cong 
doàn cci sO ké ho.ch tuyên ch9n thrc tp sinh nam di thirc tp k5 thut tai  Nht Ban 
dçt 3 näm 2022, ni dung nhu sau: 

1. Phim vi tuyn chçn: Toàn quc; 

2. Các ngành tuyn ch9n: San xut ch t9a và xây dung; 

3. Chi tiêu tuyn ch9n: KhOng giOi h?n so luqng; 

4. ThOi gian tip nhn h so: T.r ngày 01/10/2022 dn ngày 3 1/12/2022; 

5. Th&i gian thirc tp tai  Nht Bàn: Tü 3 — 5 11am. 

6. Th&i gian t chrc thi tuyn: Dir kin 01 tháng/dcit thi tuyn. 

(Thông tin chi tilt dInh kern theo Cong van sl 31252/SLDTBXI-I-VLATLD ngày 07 
tháng 10 nám 2022 cia S& Lao d5ng — Thwang binh và Xâ hç51 thà nh phô Ho C'hI Minh) 

D nghj các cong doàn Ca sO thông tin sâu rng ni dung trên dê doàn viên 
cong doàn näm bat day dO thông tin ye chuang trInh và nguOi lao dng có nhu câu 
tham gia chiiong trInh dé däng k dir tuyên. 
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So: i i /SLDTBXH-VLATLD 
V/v phi hçrp trin khai k hoch 

tuyên chn thirc tp sinh nam di thirc 
tp k thut ti Nht Bàn 

D9t 3/2022 

Kinh gCri: Phông Lao dng - Thirmig binh và X hti thành ph Thu Dic 

và các Qun, Huyn. 

Tip nhn cong vn s6 706ff ILDNN-TCLD ngày 30 tháng 9 n5m 2022 
cua Tnmg tam Lao dng ngoài nuc v vic ph& hgp triên khai k hoch tuyên 
chgn thirc tap sinhnam di thc t.p k' thuat tai Nhat Bàn D9't 3/2 022; 

S& Lao dng - Thuo'ng binh Va Xã hi thông báo k hoch tuyn ch9n thirc 

tp sirih nam di thic tp k5 thu.t tai Nhat Bàn D9t 3/2022, cii the nhi.r sau: 

1. Ph.rn vi tuyn ch9n: Toàn quôc; 

2. Các ngành tuy&n ch9n: San xuá't chl tçzo và xdy c4tng 

3. Clii tiêu tuyn ch9n: Không gi&i h.n so lucing 

Ung viên duçic la chçn ngành thirc tp là san xu,t ch t?o  hoc xây dcrng 
theo nguyen v9ng Ca nhãn ngay tix khi np H sci dng k9 d tuyên Va không 

dugc phép thay di ngành ngh khi dä áng tuyên. 

4. Thai gian tiêp nhn ho so': Tir ngày 0 1/10/2022 dn ngày 31/12/2022 
('dói v&i z2ng viên n5p h sc-i qua ththng bitu din, sê tmnh theo dd'u bu ã'içn cza 

ngàythigviên nphôsc,) 

5. Thôi gian thc tap tai Nhat Bàn: tr 3 - 5 nm 

6. Thai gia.n t chirc thi tuyn: Dir kin 01 tháng/dqt thi tuyn. Tnmg tam 
Lao dông ngoài nuót së có thông báo thai gian t chi.'zc ci th ti irng viên theo 
thi.r ti.r thèi gian ngizai lao dng np h so', ing vin dà np h so' dugc bô trI lan 
lut vào các &vt thi. 

Thông báo clii tit tuyn chpn thrc tp sinh di thirc tp k thuat ti Nhat 
Bàn theo Chuung trinh IM Japan - Dçrt 3/2022 (dInh kern) 
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Nguyn Van Lam 

S& Lao dng - Thuang birth và X hi d ngh các dun vj thông báo den 
nhanh dn Uy ban nhi.n dn phr&ng - x, thj trn và các doàn th v k hoch 
tuyn ch9n thirc tp sinh di thrc t.p k thuât ti Nht Ban D9t 3/2022 dê ngithi 
dan n.m bt d.y dü thông tin v chuang trmnh và ngithi lao dng có nhu câu 
tham gia chucing trinh biêt d dng k di.r tuyn./. 

No nhân: 
- Nlui trén; 
- UBND TPHCM; 

Trung tm Lao dng ngoài ntr&c; 
Mat trn To quc Vit Nam TPHCM; 

- HiCni Chiên binh thành phô; 
- Hi Nông dan thanh phô; 
- Hi Lien hip phi nO thanh phô; 
- Thành doàn Thành phô Ha Chi Minh; 
- UBND TP Thñ Dirc và các qun, huyn (de chi dao); 
-GiámdôcvàcácPGDS&; 
- Trung tam Dch vu vic lam thânh phô; 
- TT Di.r báo nhu cãu nhân krc va 1 .111 LD; 
- Các ca quan Báo, ài; 
- Lmi: VT, PVLATLD (Vn). 



THÔNG BAO 
THÔNG BAO TUYEN CHQN THTC TIP SINH DI THVC TP K' THUJT 

TIJ NHiT BAN THEO CHT1ONG TRINH IM JAPAN - DQT 2/2022 
(Kern theo Cóng van so -3J.LWSLDTBXII  VLA TLD ngày O /10/2022 

czia Sà lao d5ng - Thuong binh và Xã h) 

Thrc hin Bàn ghi nhc giüa B Lao dng — Thtrang binh và Xã hi và To 
chirc phát trin nhân lirc quc tE Nht Bàn (g9i tAt là To chirc IM Japan) v 
Chi.rcing trInh dào tao  thirc t.p k thu.t cho thirc tp sinh Vit Nam tai Nh.t 
Bàn, Trung tam Lao dng ngoài nwc thông báo kë hoach  tuyên chçn thirc tp 
sinh D?t  03/2022, cii the n,hi.r sau: 

1. Thông tin chung 

1.1. P/rim vi luyn c/zpn: Toàn quôc 

1.2. Các ngành tuyèn ch9n: San xuát cM to và xáy drng 

1.3. Chitiêu luyln clzçn: Không gi&i h?n  s lirqng 

U'ng viên ducic lira ch9n ngành thirc tp là san xut ch t?o  ho.c X.y' 

dtrng theo nguyen v9ng cá nhân ngay tr khi np H sa dàng k dr tuyên và không 
ducic phép thay d& ngành ngh khi dã trIng tuyn. 

1.4. Thai gian hip nh?in /u so'.' tü ngày 01/10/2022 dn ngày 
3 1/12/2022 dO'i v&i &ngviên np h sctqua dithng bzru ctin, sêtInh theo dá'u bwu 
din cza ngày &ng viên nç5p hc so). 

1.5. Thai gian lii tc 10p  4zi Nh t Bdiz: tr 3 —5 nàm 

1.6. Thàigian IJ c/zzc thi tuyn: Dir kin 01 tháng/d9t thi tuyên. Trung tam 
Lao dng ngoái nuc s có thông báo thai gian t ch'rc cii the t&i 1rng 
viên theo thr tir thxi gian ngthi lao dng np h sci, irng viên da np ho 
sa dixac bi tn 1n lirot vào các dot thi. 

1.7. Cc' quart to c/:&c k till: 

- Trung tam Lao dng ngoâi ni..róc là ca quan duy nhât ducc B Lao dng — 
Thuong binh và X hi giao ph& hop vci T chirc IM Japan t chirc thi tuyn. 
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- T ch(rc IM Japan giao Van phàng TM Japan tai Vit Nam phôi hcrp cüng 
Trung tam Lao dông ngoài rnr&c t chirc kS'  thi. Mon thi Toán do Van phàng IM 
Japan tai Vit Nam chiu trách nhim quán 1)2 dê thi, bài thi. 

2. Diêu kin ding k)2 di tuyên 

- Nam giói, ttr 18 dn 30 tui (sinh trong khong thai gian trnäm 1992 den näm 
2004). 

- Tot nghip Trung hçc phô thông ho.c tl.rang thwng tr& len; 

- Chiu cao tr 160 tr& len, can nãng phii hp vói chiu cao; 

- Không xãm mInh (kê cá hInh xãm da xóa); khOng bj dj tat; không có so 
ânh huàng dn khã nãng vn dng; thj lc 2 mat khi không deo kInh dt tir 
1/10 tr& len và khi Co deo kinh dat & 7/10 trâ len, không bj nhugc thj, rôi Ion 
sac giác; 

- Co dü strc khóe d di lam vic a nithc ngoài; 

- Co d.o dirc tat, thi.'rc k)2 1u.t t&, không có tin an; 

- Chua trng tham gia các chucmg trinh dào tao  thrc tp sinh cüa Nh.t Ban; 

- Chi.ra t&ng cr tr vã lam vic bt hp pháp tai  ni.rac ngoài. 

3. Ni dung thi tuyên 

-  Vbng 1: Thi Toán (tong s câu hôi: 20 câu, thai gian lam bài: 45 
phi:it, tOng dim tôi da: 100 diem). 

+ Diem dat  yêu câu dôi v&i 1rng viên 1ira chpn thrc t.p trong ngành san 
xut ch to tr 60 diem tr& len. 

+ Dim dat yêu c.0 dM vai mg viên lua chon thirc t.p trong ngành xây 
dirng tlr 40 diem trâ len. 

Chi nhrng ngi±i dat  yêu c.0 cüa VOng 1 mài dugc thi các vông tiêp theo. 

-  Vbng 2: Kiém tra than th, th lirc, sc giác và thi the 11xc 
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+ Tiêu chun dat  yêu cu d& vói thìg viên: chng day 35 lan, g.p ca bing 
25 In và chay 3,000m trong thi gian 18 phüt. 

- V'ong 3: Phóng vn (dánh giã nguyen vçng Ca nhn, kinh nghim thirc t& tác 
phong). 

Nguyen tãc trüng tuyên: NhQng ngixói dt yéu cau Vông 1, Vàng 2 và dáp 
i:mg yCu câu cüa Vông 3 s dugc lira chgn trüng tuyên. 

4. Nguyen tc thay dôi ngành dy thi 

- Tru&ng hcp (mg vién dáng k dir thi ngânh san xuât chê tao  nhi.mng tru9t cx 
vông thi Toán nu dáp (mg diu kin tuyn ch9n trong ngành xây dimng có nguyn 
vng thirc tp trong ngânh xây dmng (nguyen v9ng nay dA di.rçxc (mng viên xác 
nhn trong £on c'Mng kj. c4 tuyén tir khi lam H sa tham gia chucrng trInh) thI s 
duqc chuyn sang thi tuyn di vcri ngành xay dirng & các Vông 2 và Vông 3 tip 
theo. 

- Ngu&i lao dng thi truçxt ma không Co nguyen vng chuyên dôi ngành dr 
thi hoc không dü diu kin chuyên dM ngânh dir thi duçxc dãng k thi lai vào các 
dçit thi tuyn sau nu có nguyen vgng. 

5. Thbi gian dào to: dào tao ting Nht vâ bi di.roiig kin thirc can thit 
tnr&c khi xuAt cãnl-i 06 tháng tai  Co s& dâo t?o  cfia Trung tam Lao dng ngoài nuót 
a Ha Ni. 

6. Chi phi tham gia chwtng trInh: 

- Chi phi lam h chiu, l phi visa, chi phi khám s(rc khOe, tin an, tiën KTX: 
ngi.r&i lao dng dóng trVc tip cho don vj cung cp djch vii. 

- Trung tam Lao dng ngoài nuâc thu các khoàn: tin qu h trçx vic lam 
ngoài nu&c, h9c phi các khoá dào t?o  dir bj, chIah th(rc tnrrc phái ci:r, on tp truâc 
xut cânh và giáo diic djnh htrrng. 

Ngi.r&i lao dng s duçc nh.n lai các khoân thu h9c phi và k tüc xá khóa 
dào tao  chInh th(rc trixac phái cir (ti da 4 tháng) sau khi ngi.z&i lao dng xut cãnh 
sang Nht Ban, Trung tam Lao dng ngoài ni.ràc nhn duqc kinh phI chi phi quân 
1 Chucmg trInh tir phia IM Japan. Khoãn tin nay së du?c chuyên vão tãi khoãn 

3 



- Ngijà lao dng thuc các huyên nghèo theo quy dnh ti Quyét dinh so 
275/2018/QD-TTg ngày 17/3/2018 cüa Th tr&ng Chinh phü v vic Phê duyt 
danh sách các huyn nghèo và thoát nghèo giai don 2018 - 2020: 20 diem. 

- Ngiiôi lao dng thuc các huyên nghèo và dan tc thiu s cüa các tinh 
min nli: 15 dim; ngu&i lao &ng không thuc di tuçing huyn nghèo ho.c dan 
toe thiu s cüa các tinh mien nüi: 10 dim. 

- Ngu&i lao dng thuc h nghèo vã dan tc thiêu s cüa các tinh khOng phài 
là tinh min nüi: 10 diem. 

Nu ngisli lao dng thuc nhiu di tuçing ru tiên chi dizcic hi.r&ng 01 chinh 
sách ho trq cao nhât trong thi tuyên. 

8.Hs1ángkdçrtuyn 

- Ngui lao dng tir tái toàn b mu h so trên trang thông tin din tü cüa 
Trung tam Lao dng ngoài nuc www.coIab.ov.vn  tai Miic Tãi biêu tnâu. 

- Ho so gôm các 1oi gi.y tä sau: 

+ Don dang k dr thi, So yu l ljch, Bàn cam kit, Kt qua xét nghim Viêm 
gan B vâ Giang mai; Bàn sao có chüng thirc các giyt?i sau: Giây chirng minE nhãn 
dãn/CCCD, B.ng tot nghip THPT ho.c ti.xcing throng tr& len. 

+ Bàn sao có chiErng thirc chirng nh.n thuOc di tuçlng gia dinh chInh sách, con 
th.rang binh, lit s9; giy chng nhn h nghèo, h cn nghèo, dan tc thiéu sO vói 
d& ti.rclng là ngt.rôi lao dng dang ci.r trü ti các da phucrng ducic hrOng chInh 
sách h trçi trong thi tuyên nêu trên (neu có). 

9. Cách thfrc nôp h st 

- Ngthi lao dng hoàn thin ho so theo hung d.n np v Trung tarn Lao 
dông ngoâi nuc (dja chi: S 1, Trinh Hoài Di:rc, phung Cat Linh, qun DOng 

Da, Ha Ni) theo mOt  trong 2 hInh thi'xc: 

+ Dn np tr1rc tip ti Trung tam (khi dn np mang theo The can cithc 

cong dan ho.c giAy t6 tüy than äê di chiu); 

+ Trijc tiêp di gCri bâo dam chuyên phát nhanh qua thrng biru din v Trung 
tam. 
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10. Thông báo kt qua kiêm tra h so, thôi gian, dja diem thi tuyên và 
kêtquã thituyên 

Trung tam Lao dng ngoài mthc s thông báo kt qua kiêm tra ho so, thai 
gian, dja diem t chrc thi tuyn và k& qua thi tuyn cho nhng ngtthi lao 
dng theo các hinh thirc sau: 

± Nhãn tin trçrc tip vào s6 ditn thoi cña ngirii lao dng ghi trong h so. 

+ Dãng tãi thông tin trên website cüa Trung tam Lao dng ngoâi nuc ti 
da chi: www.colabgov.vn. 

Liru : fê d phông các trwxng hcrp liira dão, thu tin ngoài quy djnh ngu6i 
lao &ng tuyt dIM: không nh?i ngi.thi khác np h h scr dáng k dir tuyên, không 
np ha so cho các t chirc, cá nhân trung gian, môi gifii; không tham gia các 1&p 
hQc On tsp,  to nguan, khOng k k& các hgp dang tu vn v chumg trInh có thu 
phi. 

Trong qua trinh hoàn thin ht so dang Ic' dir tuyn, nu có vn d cn ti.r 
van, nguôi lao dng lien h v&i Trung tam Lao dng ngoài rnxâc, phông Tuyn 
ch9n lao dng qua sa din thoai: 024. 73030199 (s6 may íê 115) ho.c den trirc 
tip tri.i s& cCia Trung tam Lao dng ngoài nuàc (Dja chi: S6 1, Trjnh Hoài Dirc, 
Dng Da, Ha Ni) dé thxcc hu&ng din. 
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