
TM. UY BAN NHAN DAN 
CU T!CH 
QftJ\TICH 

UY BAN NIIAN DAN 
HUYN ME LINH 

So: 85S/UBNIi-LDTBXH 
V/v thông báo tuyn ch9n iirng viên di 
h9c tp va lam vic trong ngành diêu 

throng ti CHLB Dic 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Me Linh, ngày tháng 4 nàm 2022 

Kinh gi1i: 
- Trung tam Van hóa - Thông tin và The thao huyn; 
- Phông Lao dng - Thirang binh và Xã hi; 
- UBND các xã, thj trân. 

Can ci'r Van ban s 1362/SLDTBXH-VLATLD ngày 06/4/2022 cüa S Lao 
dng-Thixang binh và Xã hi Ha Ni ye vic thông báo tuyên ch9n 1rng viên di 
h9c tp và lam vic trong ngành diêu dixo'ng ti CHLB Dtrc. UBND huyn yêu 
câu các dan vj thirc hin mt so ni dung sau: 

1. Trung tam Van hóa - Thông tin vã The thao huyn: däng tãi thông 
báo tuyên ch9n cña chuong trInh len cong thông tin din ti:r huyn Me Linh; tO 
chüc thông tin, tuyên truyên trên h thông dài phát thanh cüa huyn ye ni dung 
thông báo tuyên ch9n ciia chucmg trInh. 

2. Phông Lao dng - Thiro'ng binh và Xã hi: pMi hçp vi các don vi 
lien quan thirc hin tot cOng tác thông tin, tuyên truyên ye ni dung thông báo 
tuyên ch9n cüa chuang trinh den ngithi dan. 

3. UBND các xã, thj trn: trin khai dan toân b thông báo tuyn ch9n 
trên bang tin cüa trV sO' UBND; dOng thai dãng, dcc toàn vAn thông báo trên h 
thông phát thanh thôn, xâ, th trân dê dông dâo ngithi dan näm bat day dü thông 
tin ye chuang trinh, dang k d%r tuyên. 

(Gti kern theo Thông báo tuyé'n chQn i'mg viên di hQc t4p Va lam vic trong 
ngành diêu dtcmg tgi CHLB Dt'c) 

UBND huyn yêu cu các don vj trin khai thrc hin./. 

No'in/zân: 
- UBND huyn (dé b/cáo); 
- Nhu' trén (dé t/hién); 
- Diem Giao dicli viêc lam ye tinh 
Iiuyii Me Linh (de p/hçp t/hiên) 
- CPVP; 
- Luu VT,LDTBXHg1l/ 



Thông báo tuyn chQn ctiu dtr&ng viên di hQc tp và lam vic ti CHLB Dü'c 
trong ngành dieu dtrö'ng da khóa 4 (nm 2022-2023) 

Thirc hin Thôa thun hcip tác Du an "Ba ben cüng có lqi - Tuyn chQn hçc viên Vit 
Nam tr& thành diêu dirong viên tirong lai ti CHLB Dfrc" giCra Cic Quàn l lao dng 
ngoãi nuàc (DOLAB) - B Lao dng - Thwng binh và X hi, To chüc Hçp tác quôc tê 
Dirc (GIZ) và Trung tam giâi thiu vic lam và than lirc nuàc ngoãi (ZAV) thuc Co 
quan Lao dng Lien bang Dire (BA) ye viêc tuyk chQn, dào tio, dua rng viên Vit Nam 
di h9c t.p và lam vic tai  CHLB Dtrc trong ngành diêu duOng da khoa (bao gôm chäm 
soc ngi.thi già, ngix6i bnh, tré em...), Cixc Quãn 1)2 lao dng ngoài niràc thông báo thông 
tin ye D an và ké hoach tuyên ch9n crng viên tham gia D an Khóa 4 (näm 2022 - 2023) 
nhu sau: 

I. Thông tin chung v Di an 

Miic tiêu cüa Dir an là dào tao  cho rngviên diu dting 'Vit Nam có dü diu kin nhp 
cr lao dng vão Dc trong linh vije y té mt each minh bach,  ben vüng, mang lai  1i Ich 
thiêt thrc cho irng viên Vit Nam va gOp phân tang cng hçp tác hflu nghj, cüng có Ii 
gifla Vit Narn và CHLB Dirc. 

1. Dào 4w tk4ng Dác t(li V11 Nam 

a) Quyn lçii cüa hçc viên: 

- Di.rçic tham gia khóa hçc ting Di:rc 12 tháng, dr kin tr tháng 7/2022 dn tháng 8/2023, 
den trinh d B2 tai  Ha Ni, ngoài ra irng viên cOn thrçic h9c tiêng Dirc chuyên ngãnh Va 
phong tic tp quán, van hóa, pháp 1ut Dtrc.. 

- Erçxc Dçr an chi trà l phi thi ln thir nht thy ching chi Bi ting Dirc. 

- Ducic b trI an, a ni trü tai  dja dim cüa Dv an, dixcc rnin phi tin a, ngoài ra hQc viên 
cOn thrcic ho trq 36 Euro/tháng (khoãng 910.000 VND, tüy theo t' giá quy dôi vào thai 
diem nhn) vào dâu mi tháng dé t chic büa an, 

- Duçrc Dir an h trçr tin khám si'rc khóe tang th truâc khi xu.t earth, l phi xin visa và 
ye may bay sang Dirc. 

b) Nghia vv cüa hc viên 

- H9c viên phãi CO h chiêu, d xin thj thtrc nhp cãnh vào Dirc; thi d kS'  thi ting fXrc 
trInh d B 1 và hQc tiêng Thc chuyên sâu den trmnh d B2. 

- Dóng gop cho co sa day  ting mt phn chi phi cUa khóa hQc ting bang tin Vit thong 
throng 70 Euro hang tháng (khoãng 1,8 triu VND, ti.'iy theo t) giá quy dôi tai  th&i diem 
np) và dong int lan cho Qu Ho trçY vic lam ngoài rnrâc là 100.000 VND/h9c viên 
theo quy djnh. 



- Tuân thu quy djnh cüa Dir an, phâi hoàn trà nhtthg khoân Dir an dâ chi phi nêu bO hQc 
giva chtrng vi l' do cá nhân, sir ditng bang cp, gi.y chirng nhn giã mao  và khong di.rc 
hoàn trã các clii phi dä np. 

2. HQC titng và cli uyên môn, nghip vy 4i1 Dá'c 

- Tai  Dirc. hçc vien dirge tharn gia khóa dào tao  ba nãmd tth thành diu duOng viên da 
khoa, dirge cap chirng chi quôc gia cüa Dirc. Sau khi kêt thüc khóa h9c thành cong. các 
lrng viên s dirge cap Chirng chi quôe gia, dirge lam vic và xem xét cho phép djnh ci.r 
lâu dài tai  fXrc theo quy djnh pháp lut eüa Divc. 

- Trong thO'i gian h9c ngh tai  các co sO' dào tao  và tip nhn cUa Dt're, h9c viên dirgc 
hir&ng luong hQc nghê tôi thiêu: näm thir nhât là 1.100 EUR!thãng (ti.rong throng 27,5 
triu VND). närn thir hai là 1.200 EUR/tháng (tucmg throng 31 triu VND) và näm thr ba 
1.300 EURltháng (thong throng 34 triu VND). Sau khi tot nghip và dirge cap Chirng 
ehi quOc gia cüa th'rc, hcc viên thrgc lam vic, huO'ng mcrc h.rcmg nhu cong dan Dirc và 
các chê d phüc Igi xa hti theo quy djnh cüa Lu.t pháp Thrc. 

- Co sO' dào tao  và tip nhn s giOi thiu noi a cho h9c viên. H9c viên tir chi trà t& da 
300 EUR tiên thuê mOi tháng, nêu vl,rot qua thi së do co' sO' dào tao  và tiêp nhan  chi trã 
mirc chênh lch cOn lai. 

- Hpc viên dirge GIZ t chirc và h trg toàn din trong tuân d&u tiên sau khi dn Dirc, 
dirge tham gia hoat dng quan trong lien quan den cuc song và hoàn tat các thu tic 
trtrO'c khi hoc tp tai  Dirc. 

- GIZ chärn soc. h trg h9c viên trong sut näm dào tao  dAu tiên và tir vn khi gp vn d 
khó khän và vi.rO'ng mac trong h9c tip, lam vic và cuc song thirOng ngày. 

II. S lu'qng, diu kin tham gia dr tuyên 

1. si Iuing izgu'ô'i céhi tuyn ch9n: 160 á'ng viên  

2. Phzm vi tuyen ch9n: bàn quôc 

3. Thöi gUm tip nhln ha sop: tfr ngày 28/03/2 022 ctn ngày 1 0/0 6/2 022 

4. Diii kiin táng kj dy' tuyn: 

- Cong dan Vit Nam tui: tr 19 dn 30 tui, tinh dn ngày 11/06/202 1 (ngày sinh trong 
khoàng tr 3 0/06/1992 den 30/06/2003). 

- Dã t& nghip ph thông trung h9c. 

- HQc ba T& nghip cp 3 phãi dat  yêu cau: co các mon Ngü Van, Ngoai NgU'. Toán, 1 
mon Khoa hoc ttr nhiën (Sinh h9c, Vt l Va Hóa hoc) và 1 mon Khoa hoc xa hôi (Ljch 
sO', Dja l) vài so diem trung bInh tôi thiêu là 5 trong Ca ba näm lap 10, 11 và 12 cüa 
ehirong trInh THPT. 



- Va dã tot nghip trinh d trung cap, cao dng, d.i hçc chuyên nganh diu 
duOng hoc däi hoàn thành It nhât rnt närn chumg trinh cao dng, di h9c chuyên nganh 
diêu throrng. y si da khoa, vt l trj lieu phiic hôi chi:rc nàng, h sinh, dixçic sT ti Vit 
Nam. 

- Khong CO an tIch theo quy dnh cüa Lut L Ijch ti.r pháp Vit Nam. 

- Dü sü'c khOe d di lam vic a nuác ngoài theo quy djnh tai  Thông tus 14/2013/TT-
BYT ngây 6/5/2013 cüa B Y té ye vic huó'ng dan khárn sirc khOe; tiên sr chira tüng 
mac bnh lao phôi Va cãc bnh truyên nhim. 

- Dà tiêrn dü t6i thiu 2 rnUi Vc-xin ngra Covid-19 duç'c cong nh.n ti Châu Au hoc 
sn sang tiêrn các loi Väc-xin nay (nêu chuatiém) hoc sn sang tiêm bô sung müi tiêm 
các loai Väc-xin nay (nêu dä tiêm các 1oi Väc-xin khãc không thuc nhóm các Väc-xin 
dirçic cong nhn ti Châu Au). 

5. Hi3 so dáng /c dr tuyên 

- U'ng viên t1r tãi H so dang k dir tuyn tr website cUa Ciic Quãn l lao dng ngoài 
nuâc: littps I/forms. gle/HZERdwfXYo uFagcWA 

- Ho so dang k dir tuyn bao gm: 

+ Bia h so (theo inu xem ti dày). 

± Don tharn gia dij tuyn (theo mu xern ti dày) 

+ So yu l ljch (co xác nhn cia UBND xä/phurng noi cu trU hoc xác nhn cUa 
Trung dôi vâi ing viên là sinh viên d hoàn thành It nhât hai näm h cao däng và dai 
h9c nêu tharn gia Dir an). (theo màu xem çti dày). 

+ Giy chng nhn sic khOe (theo mu xem tti dày) cho ng viên di lam vic a nu'àc 
ngoài do các bnh vin thrçc B Y tê cong nhn dü diêu kin khám và chrng nhn src 
khOe cho crng viên di lam vic a rnràc ngoài (np kern các xét nghim bnh lao, viêm gan 
B, giang rnai, HIV và bàn sao chüng nhn tiêm chüng Covid (nêu dà tiêm)). 

+ Bàn sao chirng thirc L ljch tt.r pháp (mu s 1) 

+ Bàn sao có chirng thrc các giAy t? sau: 

(1) Chirng minh nhân dànlCän cuâc cong dan, 

(2) Bing tot nghip THPT, 

(3) Di vOi nhQngüng vién dà tt nghip: Bang tt nghip/ Bang tt nghip tarn thOi kern 
thêo Bang diem kêt qua h9c tp 

(4) Déii vOi nhrng rng viên chua tt nghip: 

- Bang dim k& qua hçc tp 



- hoc/và Giây xác nhn cüa nhà Trtthng ye vic 1rng viên d hoàn thanh nOi  dung, 
chiiong trinh h9c It nhât mt näm 

- hoc/và bàn sao The sinh viên Co xãc nhn cüa TrtrOng 

Lu',i j:  

- so không dii diu kin là nhng h so np không dung thai han;  h so không dÀy dü 
giây t ho.c không ditng rnu theo quy djnh, ho so giã mao  giây t hoc thông tin cá 
nhân. 

- Nhüng h so không dü diu kin s không duçc hoân trã. 

- EIJ'ng viên cO th np h so muon nh.t vào ngày phOng vAn 

6. N3p ha so d4r luyên 

Cng viên CO the ch9n mt trong hai each sau ho.c ca hai: 

a. Tiling viên dn np trrc tip hoc glri qua duing buu din den dja chi: 

Ciic Quân 1 Lao dng ngoài ntróc, 

41B L Thai T, Hoàn Kim, Ha Ni. 

H so giri theo duxng bixu din thxçic tInh theo dAu buu din cüa ngày irng viên np h so 

Liru ': irng viên khong nhi ngi.ri khác np h, khi dn phài xuAt trinh giAy Chrng minh 
nhân dânlCän ci.râc cong dan. 

b. Tiling viên dAng k tham gia chuong trinh qua Landing Page cüa dir an: 

http ://giztriplewinvietnam.org/ 

Liru : Don dang k hcip l là don din dÀy dü thông tin và trã Rn dü các câu hôi. lung 
viên phãi np ho so giây ch.m nhât là vào ngày phOng van nêu chixa kjp gi'ri qua dung 
bi.ru diên. 

7. T/uYi gum và dja diem p/lông Vâfl 

- Thai gian phOng vAn dir kin: 

Dt 1: tn 16/05/2022 c1n 20/05/2022 

Dot 2: tu 13/06/2022 dn 24/06/2022 

- HInh thCrc phóng vAn: Online qua phÀn mm Microsoft Teams 

- Tilling viên cO h so dang k dir tuyn dU diu kin theo quy djnh cüa Dr an së duçc 
tham dçr buôi phOng van do Cic Quãn 12 lao dng ngoài ni.rc, To chuc Hçrp tác quôc té 
Due (GIZ) và Trung tam giài thiu vic lam và nhân 1ixc nuàc ngoài Duc (ZAV) tO chuc. 



- Thông tin v kt qua kim tra h so', danh sách iirng viên thain gia phông van, thôi gian, 
dja diem phOng van, danh sách rng viên trüng tuyên, thi gian nhp h9c, dja diem h9c 
tp së duçic dang tái trén website cüa Cic Quãn l lao dng ngoài 
nuàc www.dolab.gov.vn  Va dông thOi duçic thông báo trirc tiêp cho trng 11ng viên. 

Lu'u :  

• Yêu cau (mg viên darn bão khã nAng lien lc duc qua dung buu din và qua din 
thoii trong toàn b thi gian tham gia mng tuyen. 

• U'ng viên không phãi trã bat k' chi phi nào lien quan np ho so' 1rng tuyên. Chi phi di 
lti tham gia các buôi phóng van tuyên ch9n se do ü'ng viên tr chi trã. 

• Các ho sr frng tuyên se không thrqc xem xét nêu np sau khi kêt thñc thôi gian 
frng tuyên, ho so' không aây dii giây to' hoc phát hin giây to' có sai sot, vi phm 
nghiêm trQng. 

• lfng viën cO nghia vi mua bão hiêm y tê çá nhân cho toàn b thO'i gian hçc tiêng khi 
thrçc tiêp nhn vào Dm an. 

• Trong tru?Yng hcip Ciic Quãn 1 lao dng ngoài nuâc nhn duçc qua it ho so' cUa (mg 
viên tharn gia dr tuyên dn den Dr an không the to ch(mc triên khai duçrc thi Cic 
Quãn l lao dng ngoài rnxâc së thông báo trimc tiêp cho t(mng (mg viên và g(ri trã ho 
so' 1ti cho (mg viên. 

VII. Thông tin lien lc 

tng viên cn tIm hiu thông tin cO the trrc tip lien h: 

o Cic Quãn l lao dng ngoài nuàc (DOLAB) 

DT: 024.382495 17 s may lé 508 hoc 511 

Email: dailoanaurny.dolab@mail.com  
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