
TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG VÀ HỘ LÝ SANG 

LÀM VIỆC TẠI NHẬT (KHÓA 7 – 2018) 

 

Tiếp tục chương trình phái cử ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc 

tại Nhật Bản. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo thông tin tuyển chọn ứng 

viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam năm 2018 để sang làm việc tại Nhật Bản như sau: 

1. Chỉ tiêu: 240 người 

2. Vị trí tuyển chọn: 

- Ứng viên điều dưỡng: tạm trú ở Nhật Bản 3 năm (mỗi năm gia hạn một lần) và 

thực hiện công việc hỗ trợ điều dưỡng tại bệnh viện. 

- Ứng viên hộ lý: tạm trú ở Nhật Bản 4 năm (mỗi năm gia hạn một lần) và tham gia 

cung cấp dịch vụ hộ lý tại cơ sở chăm sóc sức khỏe. 

3. Tổ chức thi tuyển: 

Kỳ thi tuyển sẽ được tổ chức tại 2 điểm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Thời gian dự 

kiến: 

+ Hà Nội: Ngày 08/11 và ngày 09/11/2018 

+ TP.Hồ Chí Minh: Ngày 12/11 và ngày 13/11/2018 

Địa điểm và thời gian cụ thể sẽ thông báo cho ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu. 

4. Thông báo kết quả tham gia chương trình: 

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thông 

báo danh sách ứng viên trúng tuyển tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật trên trang thông 

tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước (www.dolab.gov.vn). 

Thông báo trúng tuyển và thủ tục nhập học sẽ được thông báo qua bưu điện đến địa 

chỉ ứng viên đã cung cấp. 

Người đăng ký đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định sẽ được tuyển chọn đưa vào 

đào tạo tiếng Nhật miễn phí 12 tháng tại cơ sở đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

phối hợp với đơn vị đầu mối phía Nhật Bản tổ. Trong thời gian đào tạo, học viên sẽ được cung 

cấp miễn phí chỗ ở nội trú, bữa ăn và được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí. Kết thúc khóa học, ứng viên 

sẽ tham gia kỳ thi chứng chỉ năng lực tiếng Nhật cấp độ N3. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với đơn vị đầu mối phía Nhật Bản sẽ 

giới thiệu những người đạt được cấp độ N3 kỳ thi năng lực tiếng Nhật cho các bệnh viện 

và cơ sở chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng ứng viên điều dưỡng và 

hộ lý để lựa chọn. 

5. Mức lương: 

- Ứng viên điều dưỡng: 130.000 - 140.000 yên/tháng 

http://www.dolab.gov.vn/


- Ứng viên hộ lý: 140.000 - 150.000 yên/tháng 

Ngoài mức lương trên, thông thường ứng viên sẽ được nhận các khoản phụ cấp tương 

ứng với thành tích công việc. 

6. Điều kiện tham gia chương trình: 

- Đối với ứng viên hộ lý: 

+ Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng, điều dưỡng đa khoa (3 năm) hoặc cử nhân điều 

dưỡng, điều dưỡng đa khoa (4 năm). 

+ Độ tuổi: không quá 35 tuổi (ngày sinh từ 01/01/1983 trở đi) 

+ Đủ điều kiện về sức khỏe do cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận; 

+ Không có tiền án, tiền sự hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 

luật Việt Nam. 

+ Có nguyện vọng được tham gia chương trình và có thể tham gia khóa đào tạo tiếng 

Nhật. 

- Đối với ứng viên điều dưỡng: 

Ngoài những tiêu chí nêu trên đối với ứng viên hộ lý, ứng viên điều dưỡng phải có thêm 

các điều kiện sau: 

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh. 

+ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác điều dưỡng (bao gồm cả thời gian tập sự 09 

tháng để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh). 

7. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình: 

- Đơn đăng ký và cam kết tham gia Chương trình (theo mẫu); 

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của cơ quan chủ quản nơi người đăng ký 

đang làm việc hoặc của chính quyền địa phương nơi ứng viên đang cư trú (theo 

mẫu); 

- Bản sao bằng tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng, điều dưỡng đa khoa hoặc cao đẳng 

điều dưỡng, điều dưỡng đa khoa có công chứng của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền (trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp có thể nộp trước bản sao công chứng 

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tuy nhiên ứng viên phải xuất trình được bản 

gốc vào ngày dự tuyển); 

- Giấy chứng nhận sức khỏe cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài do các 

bệnh viện được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện khám và chứng nhận sức khỏe cho 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài hướng dẫn tại Thông tư số 14/2013/TT-

BYT (Theo mẫu quy định tại Thông tư). Đề nghị nộp kèm phiếu xét nghiệm Lao 

(đờm, máu), Viêm gan B, Giang mai, và HIV. Giấy chứng nhận sức khỏe chỉ có 

giá trị trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 

http://dolab.gov.vn/Uploads/New/2018912161920159.pdf
http://dolab.gov.vn/Uploads/New/201891216203702.pdf
http://dolab.gov.vn/Uploads/New/201891216203702.pdf
http://dolab.gov.vn/Uploads/BU/201387182258250.doc
http://dolab.gov.vn/Uploads/BU/201387182258250.doc
http://dolab.gov.vn/Uploads/New/2018912162110127.pdf


- Bản sao chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh có công chứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối 

với vị trí ứng viên điều dưỡng); 

- Giấy xác nhận của các cơ sở khám chữa bệnh chứng minh ứng viên có ít nhất 2 

năm kinh nghiệm làm công tác điều dưỡng (bao gồm cả thời gian tập sự 09 tháng 

để lấy chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh). Không chấp nhận giấy chứng 

nhận được xác nhận bằng dấu vuông (đối với vị trí ứng viên điều dưỡng); 

- 4 ảnh cỡ 4 cm x 6 cm (nền trắng, chụp trong vòng 6 tháng) và 2 phong bì thư đã 

dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận, người gửi (địa chỉ người 

nhận là địa chỉ của ứng viên, địa chỉ người gửi là Cục Quản lý lao động ngoài 

nước, 41B Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

8. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội) hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ sau: 

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

Địa chỉ: số 41B, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 Thời gian: từ ngày 01/10/2018 đến ngày 19/10/2018. 

(Đối với hồ sơ đăng ký gửi qua đường bưu điện sẽ được tính theo dấu bưu điện). 

Ghi chú: 

Những hồ sơ không hợp lệ sẽ không được tham gia buổi phỏng vấn tuyển chọn 

(Hồ sơ không hợp lệ là hồ sơ nộp không đúng hạn theo dấu bưu điện, không đầy 

đủ các giấy tờ theo quy định, giấy chứng nhận sức khỏe sai mẫu hoặc không đủ 

các phần xét nghiệm theo quy định, thiếu phong bì, thiếu tem, không ghi địa 

chỉ,v.v. hoặc giả mạo các giấy tờ và thông tin) 

+ Thời gian và địa điểm thi tuyển sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của 

Cục Quản lý lao động ngoài nước và qua đường bưu điện đối với các ứng viên có hồ 

sơ hợp lệ. Ứng viên kiểm tra danh sách được tham gia thi tuyển trên trang thông tin 

điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước (không thông báo qua điện thoại). 

 


