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VÀ XÃ HỘI 
   

Số:        /SLĐTBXH-LĐVLBHXH 

  V/v thông báo thời gian tiếp nhận  

hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc  

đợt 2 theo Chương trình EPS  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1253/TTLĐNN – TCLĐ ngày 23/11/2021 của Trung 

tâm Lao động ngoài nước về việc phối hợp tiếp nhận đăng ký Đợt 2 đối với người 

lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS. 

Do trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tình hình dịch bệnh 

COVI-19 đang diễn biến phức tạp nên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã 

có công văn tạm hoãn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2021. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVI-19 đang dần được kiểm soát, để tạo điều kiện 

cho người lao động trên địa bàn có thông tin và cơ hội tham gia thi tiếng Hàn Quốc  

đợt 2 đạt kết quả cao để nhập cảnh Hàn Quốc làm việc, thực hiện tốt công tác giải 

quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị 

UBND các huyện, thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn thực 

hiện các nội dung như sau: 

1. Đối với UBND các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công 

tác thông tin, tuyên truyền đến nhân dân, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ, lao 

động ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa trên địa bàn hiểu biết đầy đủ về các 

chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Chỉ đạo, triển khai “Thông báo kế hoạch tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự 

thi tiếng Hàn Quốc năm 2021 theo Chương trình EPS của Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội kèm theo công văn này” đến UBND các xã, phường, thị trấn tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người lao động thuộc địa bàn quản lý 

để người lao động nắm bắt đầy đủ thông tin về chương trình và đăng ký dự thi.  

2. Đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn 

- Niêm yết “Thông báo kế hoạch tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi 

tiếng Hàn Quốc đợt 2 năm 2021 theo Chương trình EPS của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội kèm theo công văn này” tại trụ sở của Trung tâm và đăng 

tải thông báo kỳ thi lên cổng thông tin điện tử của đơn vị.  



 (Có Thông báo kế hoạch tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc 

đợt 2 năm 2021 theo Chương trình EPS của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

gửi kèm theo).  

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

liên hệ trực tiếp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Phòng Lao 

động việc làm - Bảo hiểm xã hội, điện thoại: 02053.876.682) để cùng xem xét, giải 

quyết./. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

   Nơi nhận:  
   - Như trên; 

   - UBND tỉnh (B/c); 

   - Trung tâm Lao động ngoài nước; 

   - Lãnh đạo Sở;  

   - Phòng LĐTBXH thành phố; 

   - Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 

   - Lưu: VT, LĐVLBHXH(NQL).                        

P 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THÔNG BÁO KẾ HOẠCH  

TỔ CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN QUỐC 

ĐỢT 2 NĂM 2021 THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS 

(Kèm theo Công văn số       /SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày    /11/2021 

 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hôi.)  

 

Thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc 

và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về chương trình đưa người lao 

động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép cho lao động 

nước ngoài cả Hàn Quốc (Chương trình EPS), kỳ thi tiếng Hàn đợt 2 năm 2021 sẽ 

được tổ chức như sau: 

1. Đối tượng dự thi:  

a) Người lao động đang cư trú dài hạn (thời gian cư trú tối thiểu là 01 năm 

tính đến ngày 25/10/2021) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

b) Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về 

nước đúng thời hạn hợp đồng. 

c) Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và 

ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong thời gian sau: từ ngày 

01/4/2016 đến ngày 31/12/2016; từ ngày 10/07/2017 đến ngày 10/10/2017 và từ 

ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/3/2019. 

2. Điều kiện dự thi: 

Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc năm 2021 phải có đủ các 

điều kiện sau: Từ 18 đến hết 39 tuổi (có ngày sinh từ 09/11/1981 đến ngày 

08/11/2003); Không có án tích theo quy định của pháp luật; Chưa từng bị trục xuất 

khỏi Hàn Quốc; Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao gồm cư trú hợp pháp và bất 

hợp pháp) theo visa E9 (lao động EPS) hoặc (và) visa E10 (thuyền viên đánh cá) 

thì thời gian cư trú phải dưới 5 năm; Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam; Không có 

thân nhân ( bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp 

pháp tại Hàn Quốc; Có đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của 

Bộ Y tế; không bị mù màu, rối loạn sắc giác; Người lao động bị 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. 

Trường hợp người lao động đã đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình 

EPS thì phải về nước đúng hạn hợp đồng, trong trường hợp từng cư trú bất hợp 

pháp tại Hàn Quốc thì đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian Chính phủ 

Hàn Quốc thực hiện chính sách miễn xử phạt đối với người nước ngoài cư trú bất 

hợp pháp tự nguyện trình diện để về nước từ ngày 01/4/2016 đến hết ngày 



31/12/2016, từ ngày 10/07/2017 đến ngày 10/10/2017 và từ ngày 01/10/2018 đến 

hết ngày 31/3/2019. 

3. Ngành nghề đăng ký: Sản xuất chế tạo và ngư nghiệp 

- Mỗi thí sinh chỉ được lựa chọn một nghề cụ thể trong ngành sản xuất chế 

tạo. Thí sinh đã thi đỗ tiếng Hàn sẽ tham dự kỳ thi tay nghề theo nghề mà mình đã 

đăng ký. 

4. Quy trình đăng ký dự thi: 

a) Thời gian đăng ký:  

- Đợt 2: 05 ngày, từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021. (Đợt 1 hoãn do 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp). 

b) Địa điểm đăng ký: Người lao động trực tiếp đến đăng ký (không nhờ 

người khác đăng ký hộ) tại Hội trường Tầng 3, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Lạng Sơn, Số 617, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Điện thoại: 02053.876.682; 0912.410.668.  

c) Các giấy tờ cần thiết người lao động phải mang theo khi đến đăng ký: Sổ 

hộ khẩu (bản chính), Giấy CMND (hoặc Thẻ căn cước công dân); hộ chiếu (đối 

với người lao động đã cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước); 02 

ảnh cỡ 3,5 cm x 4,5 cm (ảnh phải rõ ràng, không qua chỉnh sửa, phông màu trắng, 

áo khác màu với màu phông). 

d) Lệ phí dự thi: 24 USD/người. 

5. Ngày thi:  

Đợt 2: Sản xuất chế tạo: Từ ngày 08/02 đến ngày 21/02/2022. 

   Ngư nghiệp: Từ ngày 22/02 đến ngày 03/3/2022. 

6. Thông báo về thời gian thi và địa điểm thi:   

Quy trình tiếp nhận đăng ký dự thi được dán công khai trên bảng thông báo 

tại các điểm đăng ký dự tuyển, đồng thời thông báo trên trang thông tin điện tử của 

Trung tâm Lao động ngoài nước, địa chỉ: http://www.colab.gov.vn; Hàn Quốc, 

địa chỉ: http://www.eps.go.kr; http://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik và của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội: https://soldtbxh.langson.gov.vn. 

 

http://www.colab.gov.vn/
http://www.eps.go.kr/
http://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik
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