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V/v Thông báo đăng ký dự thi tiếng Hàn theo 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày        tháng       năm 2022 

 

           

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 2284/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 30/6/2022 của Bộ 
Lao động - Thương binh và xã hội về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức 

đăng ký dự thi tuyển lao động theo Chương trình EPS ngành nông nghiệp và ngư 
nghiệp năm 2022. 

 Căn cứ Công văn số 419/TTLĐNN-TCLĐ ngày 01/7/2022 của Trung tâm 

Lao động ngoài nước về việc hướng dẫn tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 
2022 theo Chương trình EPS ngành nông nghiệp và ngư nghiệp. 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, 
thành phố thông báo rộng rãi, công khai trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để người lao động biết và đăng ký dự thi tiếng Hàn như sau: 

 1. Đối tượng và điều kiện dự thi 

 1.1. Đối tượng dự thi: 

 - Người lao động cư trú dài hạn tại huyện Na Hang và Lâm Bình (theo 

Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải 

đảo giai đoạn 2021 - 2025). Đối với trường hợp lao động chuyển hộ khẩu từ nơi 
khác đến thì phải có thời gian cư trú tối thiểu là 01 năm tính đến ngày 

12/7/2022. 

 - Người lao động tại các huyện, thành phố đã từng làm việc tại Hàn Quốc 

theo Chương trình EPS trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp về nước đúng hạn 
hợp đồng. 

 1.2. Điều kiện dự thi: 

 - Lao động từ đủ 18 đến hết 39 tuổi (sinh trong khoảng từ ngày 16/7/1982 
đến ngày 13/7/2004); 

 - Không có án tích theo quy định của pháp luật; 

 - Chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc; 

 - Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam; 

 - Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (theo visa lao động phổ thông bao gồm  

cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) thì thời gian cư trú phải dưới 5 năm; 

 - Không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) 

đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc; 



 - Đủ sức khỏe để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế; 

 - Không bị mù màu, rối loạn sắc giác; 

 - Người lao động vị đứt, cụt ngón tay hoặc chấn thương, dị tật cột sống 

vẫn được đăng ký dự thi, tuy nhiên việc xét tuyển sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra 
tay nghề và đánh giá năng lực; 

- Đối với người lao động đăng ký dự thi ngành ngư nghiệp yêu cầu cần có 
kinh nghiệm đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy sản trên biển, có sức khỏe và chịu 

được sóng nước để làm việc trên tàu biển hoặc đã được đào tạo và cấp chứng chỉ 
đào tạo đối với ngành nghề liên quan đến ngư nghiệp.. 

 2. Thời gian và địa điểm đăng ký. 

 - Thời gian tiếp nhận đăng ký trong 03 ngày, từ ngày 13/7/2022 đến ngày 
15/7/2022. 

 - Địa điểm: Tầng 1, phòng Tiếp công dân, Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội tỉnh Tuyên Quang.  

 - Địa chỉ: Số 14, phố Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

 - Người lao động đến đăng ký dự thi chuẩn bị: Bản gốc Giấy chứng minh 

nhân dân/Thẻ căn cước công dăn hoặc hộ chiếu và 01 bản photo tương ứng là mặt 

trước của Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc trang 02 của hộ 

chiếu; 02 ảnh chân dung kích thước 3.5 cm x 4.5 cm (chụp trong vòng 3 tháng, 
không có viền, ảnh sạch và rõ nét, không chỉnh sửa, sử dụng phông trắng, mặc 
áo tối màu); Hộ chiếu sử dụng xuất cảnh Hàn Quốc lần gần nhất (đối với người 

lao động về nước đúng hạn hợp đồng). 

Lao động được nhận 01 đơn đăng ký dự thi và Bản kê khai thông tin, 

hoàn thiện đơn nộp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 - Lệ phí dự thi: Người lao động nộp khi đăng ký dự thi bằng tiền Việt 
Nam, tương đương 24 USD. 

 3. Phương pháp, thời gian tổ chức thi tuyển 

Thi trắc nghiệm trên máy tính; thời gian dự kiến thi trong tháng 8/2022. 

 Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quan tâm, phối hợp triển khai 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- UBND tỉnh; 
- Phòng LĐTB&XH huyện, thành phố; 
- Trung tâm Lao động ngoài nước; 
- Trung tâm Dịch vụ việc làm; 
- Lãnh đạo Sở;     
- Lưu: VT, LĐ.(Hg) 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
  
 

 

 
Mai Thị Thanh Bình 
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