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THÔNG BAO 
Tiêp nhn ho so' ngu'ô'i lao dng dãng k 
k)' thi tiêng Han theo chu'o'ng trinh EPS 

trong ngành san xuât die tio Va ngu nghip näm 2021 

1. Cc" quan to c/zá'c kj' liii 

- B Lao dng - Thuung binh Va Xà hi giao Trung tarn Lao dng ngoài niXc 

lam du mi ph& hçp vó'i phIa Han Quc và các ca quan, dan vi chüc nàng cüa Vit 

Nam chun bi và t cht'rc kST thi. 

- Bô Viêc lam và Lao dng Han Quc giao Ca quan Phát triên nguôn nhân içrc 

Han Quc (FIIRD Korea) phi hçip vi Ca quan chirc nàng phIa Vit Nam to chirc ki 

thi, chju trách nhirn ra d thi, quàn 1 d thi, bài thi, chrn bài và t chirc kim tra tay 

ngh và dánh giá nàng 1irc ngithi lao dung. 

2. Các ngành nghê tuyn ch9n: San xut ch to và ngu nghip. 

3. Clii tiêu tuyên chyn: 8.796 ngu'ô'i 

- Ngành san xu.t ch tao: 8.276 ngithi; 

- Ngành ngu nghip: 520 ngui. 

4. Phu'o'ng thñ'c thi tuyn: 

- Vông 1: Thi ting Han 

Thi trên may tInh theo hInh thirc träc nghim, gôm 2 k5' nàng nghe hiu và dpc 

hiu, tng s 40 câu hói, thai gian lam hal 50 phiit, dim s ti da là 200 dirn. 

S ñng viên dat yêu cu v ting Han cüa vông 1 d tharn gia kim tra tay ngh 
vông 2 dirge lira ch9n theo nguyen tc ly tü ngithi có dirn cao nht tr& xung dn 

khi dñ chi tiêu trong s nhü'ng ngui dt tir 100 dim tri len di vâi ngành san xuât 

ch tao và 60 dim tr len dôi vi ngành ngu nghip. 

- Vông 2: Kiêm tra tay nghê 

Các ni dung kim tra tay ngh: Kirn tra sc giác, th lu'c, phông vn và k 

nãng ngh ca bàn. Trong do k' nàng ngh ca bàn gm các ni dung: 

+ Kr nàng ngh ca bàn ngành san xut chê t1o: Lp rap hInh khôi, lap bu lông 

và dai c; do th tIch cht lOng, 1p dt bàn l, ct day thép. 

+ K nãng ngh ca bàn ngành ngu nghip: mang vác vt nng, chu dày, nôi 

dày, dy xe cñt kit. 

Ngu'O'i trUng tuyn du'çc lira ch9n theo nguyen täc 1y tir ngu?i có tng dim 
qua 2 vông thi cao nht tr& xung dn khi dü chi tiêu. 

Nhng ngui lao dng dtt yêu cu qua 2 vông thi rnôi du'gc lam h so dir 

tuyn, di lam vic ti Han Quc, d giôi thiu vi chü sir diing Han Quc. Sau khi 
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duçic chü si'r dng Han Quôc lra ch9n, k hgp dng, ngui lao dng mi lam thñ tc 

di lam viêc tai Han Quc. 

5. Thôi gian t chüc các k' thi. 

5.1. K)' thi tiêng han — Vông 1 

- Chia 1am 2 dot thi: 

+ Dçit 1: Thi tiêng Han ngânh san xut ch tio: tr ngày 21/12/2021 dn ngày 

31/12/2021; 

+ Dçrt 2: Thi tiêng Han ngành san xuât chê tao: Tix ngày 08/02/2022 den r ày 

21/02/2022; 

Thi tiêng Han trên may tInh ngânh ngu nghip: Tr ngày 22/02/2022 dn ngây 

03/03/2022; 

5.2. K)' thi tiêng han — Vông 2 

Th?i gian phrnmg an kiêm tra së duçyc quyt djnh can cr vào tInh hInh thuc tê. 

Vic 1ra chpn, phân b ngu'ô'i lao dng dix thi theo nguyen tc nguôi lao dng däng 

k dir thi trong dçit nào se thi ting Han và kim tra tay ngh vào dçit tucing i1ng. 

6. Diêu kin dty thi, Quy trInh Bang k diii' thi. 

6.1. Biu kin chung 

Ngri lao dng dAng k dr thi ting Han các ngânh nghê nêu trên näm 2021 

phãi có dü các diu kin sau: 

- Ti 18 den 39 tuôi (nhQ'ng ngui sinh trong khoãng thôi gian tir ngày 

09/11/1981 dn ngày 08/11/2003); 

- Không có an tIch theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

- Chua timg bj trçic xuât khôi Han Quôc; 

- Nêu dâ tlrng cu triui tti Han Quôc (bao gm cu trü bt hcp pháp và bt hçip 

pháp) theo visa E9 (lao dng EPS) hoc (va) visa E1O (thuyn viên gn b) thI thài 

gian Cu trü phâi dithi 05 nàm; 

- Không bj crn xut cânh Vit Nam; 

- Không có than nhân (ba, m, con d; anh, chj, em rut; vo' hoc chng) dang 

cu triut bt hç'p pháp tti Han Quc; 

- Dñ siurc khóe di lam vic ti nuó'c ngoài theo quy dnh cña B Y t; 

- Không bi mu màu, rôi lotn sac giác; 

- Ngu'ii lao dng b diurt, ciit ngón tay hoc chin thuong, dj tt ct sang vn 

dugc dãng k dir thi, tuy nhiên vic xét tuyn s can ciur vào k qua kim tra tay ngh. 

- Ngithi lao dng dâ t1rng lam vic ti Han Qu6c theo Chu'ang trinh EPS thI 
phái v nrnirc diuing hn hçp dèng, trong truè'ng hçp tirng cu triut bt hçrp pháp rthu'ng 
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dä tir nguyen v nuâc trong khoãng thè'i gian ChInh phü Han Quc thic hin chInh 
sách min xü pht d& vri ngu?i nuó'c ngoài cu tri1 bt hçp pháp tir nguyen trInh din 
d v nithc tr ngày 01/04/2016 dn ngày 3 1/12/2016 Va ti1r ngày 10/07/2017 den hêt 
ngày 10/10/2017 vàtü ngày  01/10/2018 dnhêtngây31/03/2019. 

6.2. Diêu kin bô sung ti vói üng viên dr tuyn nginh ngu' nghip 

Nguè'i lao dng däng k dir tuyn ngành ngu nghip ngoâi vic dam üng các 
diu kin chung ti rniic 5.1 thI phài dáp t'rng them các diu kin sau: 

- Dang cu trii tui các huyn yen bin vâ các huyn dâo hoc da trng lam vic 
tai Han Quôc theo chucing trinh EPS trong ngành Ngu Nghip 

- Co kinh nghim dánh bt hoc nuôi trng thüy hâi san trên biên, có si'rc khóe 
và chju duc song nuc d lam vic trên tàu bin hoc dA duçic dào to và cap chirng 
chi dào tio dôi vi các ngành ngh lien quan den ngu nghip. 

6.3. Quy trInh Bang k dy thi 

Burc 1: Tu van, khuyen cáo nguôi lao dng tir dôi chiu v diêu kin dãng k2, 
cu th nhu sau: 

Bu'&c 2: Kim tra Giy chüng rninh nhân dân/Thê can cuoc cong dan (hoc h 
chiu) dê xác djnh ngu'Oi lao dng trong d tui theo quy djnh tir 18 dn dü 39 tui 
theo diu kiên du thi nêu trên. 

- Can b tip nhn kirn tra h chiêu cüa ngu'ô'i lao dng ye nuâc dng han  hçip 
dông hoc nh€rng ngui dã cu trii bat hcp pháp tai  Han Quôc nhu'ng tir nguyen v 
nuic trong trong các giai dotn sau: tiir ngày 01/4/2016 den ht ngày 31/12/2016, tü 
ngày 10/7/2017 dn ht ngày 10/10/2017 và tü' ngày 01/10/2018 dn h& ngày 
31/3/2019 d xác minh di tucYng dugc dãng k nhu sau: 

+ NguO'i lao dng cu trü bat hp'p pháp t1r nguyen ye nuóc bat buc phái xut 
trInh hO chiu sr dung khi xut cãnh Han Quc g.n nht, trên hO chiu phái dóng du 
ngày xuât cãnh Han Quc hoc nh.p cánh Vit Nam trong khoáng thii gian tr 
01/04/2016 dn ht ngày 3 1/12/2016, tr ngày 10/07/20 17 dn ht ngày 10/10/2017, 
tr ngày 01/10/2018 dn ht ngày 3 1/03/2019 dê xác nhn thO'i gian ngu'ñ lao dng tir 
nguyen ye nuOc. 

+ Ngui lao dông v nuc diiing han  hp dng xuât trInh hO chiu vi các thông 
tin trén ho chiu nhu sau: HO chiêu du'oc dan visa E9. 

- Huâng dn va yêu cu nguOi lao dng v nuó'c dting han  hçp dng hoc nhQ'ng 
nguiii dã Cu trii bat hcp pháp tai  Han QuOc nhung tr nguyen v nuóc trong trong cac 
giai don tr ngay 01/04/2016 dn ht ngay 31/12/2016, tiir ngày 10/07/20 17 den hêt 
ngày 10/10/2017 và ti'r ngày 01/10/2018 dn ngãy 31/03/2019 ké khai trung thirc 
thông tin vào Ban cam kt theo mu cüa phi lc 04 (kern theo). 

Buóc 3: Kiêrn tra sc giác cña trng nguO'i lao dng theo tâi lieu kim tra sc 
giác cüa HRD Han Quc. Can bO kirn tra yêu cu ngu'i lao dng d9c các so trong 



hInh trôn cüa tmg trang tài lieu (nguô'i lao dng dt yêu cu trong phn kim tra sc 

giác là ngiii d9c chInh xác tt cà các chü s duçc ghi trong tài lieu). Ngui lao dng 

dtt kt qua kim tra sc giác mi tip tijc thrc hin các buc tip theo. 

Buó'c 4: Thu tiên chi phi dir thi (s tiên Vit Nam tuong duong vói 24 

USD/ngthi). 

Buó'c 5: Phát Don dàng k di,r thi và Bàn kê khai thông tin. 

Buó'c 6: Huông dn ngui lao dng kê khai Don dãng k và Bàn kê khai thông 

tin. 

Bir&c 7: Thu Dan däng k và Bàn kê khai thông tin; 

Bu'ó'c 8: Phát The di,r thi cho ngui lao dng. 

7. To chfrc tiêp nhn dãng k dtr thi. 
7.1. Dja diêni, thôi gill! tiê'p nIiin dáng kj' d't 1 

D dam bão yêu cu cong tác phông, chng djch Covid- 19, së b trI t chrc 04 

dim tip rthn h so dàng kS'  nhu sau: 
* Diem s 1 (Ca so' 2, Trung tOrn GDTX— GDNN huyén Anh San; Dja chi. TO 

dOn phO' 4, thi trO'n Anh San, huyn Anh San, tinh Ngh An). 

+ Tiêp nh.n ho so däng kS'  di vOi ngithi lao dng có h khu thung trü tai  5 

huyn: K5' San, Tuong Duong, Con Cuông, Anh San, Tan KS'; 
+ Thai gian tiêp nhn: Ti:ir ngày 08/11/2021 den 10/11/2021 (03 ngày). 
* Diem so 2 (Ca sà 2, Tru'àng trung cap Kinh té KJY thuç2t TOy Bk Dia clii: xO 

TOy Hiê'u,, Thj xâ Thai HOa, tinh Ngh An — Cgnh Bnh vin Da khoa khu vy'c TOy 

Bc Ngh An). 

+ Tiêp nh.n h so däng kS'  dôi vi nguO'i lao dng có h khu thuô'ng tri: tti 5 

huyên, Thi xä Thai Hôa: Qu phong, Qu5' Châu, Qu5' Hp, Nghia Dan, Th xã Thai 
Hôa. 

+ Th?i gian tip nhn: Tü ngày 08/11/2021 den 10/1 1/2021( 03 ngày). 
* Dim s 3 Va s 4 (Tgi khu vy'c nhà 5 tcng và khu nhà 2 rang cOa Trung tOrn 

Djch vy vic lOrn Ngh An; Dja chi: So' 201 du'O'ng Phong D/nh COng, thành ph 

Vinh, tinh Nghç An). 

+ Tiêp nhn h so dãng kS'  di vó'i ngu'i lao dng có h kh.0 thuO'ng trü tti 

11 huyn, thành ph& thj xã Hoàng Mai, Thl xà Cfra Là gôm: Thành phô Vinh; Nghi 
Lc, Nam Dan, Hung Nguyen, Din Châu, Yen Thành, Thanh Chuong, Do Lixong, 

Qu5'nh Luu, Thj xã Hoàng Mai; thj xã Cüa Là và lao &ng Bt hçcp pháp tir nguyen 
v nithc. 

+ Tr ngày 08/11/2021 den 15/11/2021(08 ngây). 

Clii tit da diem, thô'i gian tiêp nhãn ciii the nliu' sau: 
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Tui dim s 1, dãng k ö' co s& s 2 thuc Trung tam GDTX — GDNN huyn 
Anh So'n (Dja clii: To dan phi' 4, 114 trn An/i Soi, liuyii An/i So'n, tin/i Ngh An). 

Ngày 08/11/2021 Huyn Anh Son 
Ngày 09/11/2021 Huyn Tan KST, Huyn Tuong Duong. 
Ngày 10/11/2021 Huyn Con Cuông, Huyn K5' Son. 

Tai dim s 2, dãng k & Trw&ng trung cIp Kin/i t K9 tliuIt Tây Bác; Dja chi: 
xii Tây Hilt,,, Tlzj xii Thai Hba, huh Nglzç An — Cciii!: Bnl, v&n  DKKV Tây Bc 
Ngliç An 

Ngày 08/11/2021 Thj xâ Thai Hôa 
Ngày 09/11/2021 Huyn Nghia Dan và Qu' Châu 
Ngày 10/11/2021 Huyn QuS' Hçrp và Qu phong 

Ti dim s 3 và s 4, däng k & Trung tam djCh vi vic lam Ngh An (Dja 
chi: S 201 duirng Phong Djn/z C'áng, TP Viii!,, tin/i Nghç An). 

Ngày 08/11/2021 Thành ph Vinh và Huyn Yen Thành 
Ngày 09/11/2021 Huyn Hung Nguyen và Huyn Thanh Chuong 
Ngây 10/11/2021 Huyn Do Lucing và Huyn Din Châu 
Ngây 11/11/202 1 Huyn Quinh Lu'u và Thj xã Hoâng Mai 
Ngày 12/11/202 1 Huyn Nghi Lc và Huyn Nam Dan 
Ngày 13/11/2021 
ngày 15/11/202 1 

Thj xä Ci:ra Lô vâ Lao dng Bat hçp pháp tir nguyen 
v nuâc; so lao dng con 1ti den muon. 

Thii gian tiêp nhn däng k: 

+ BuM sang: tfi 07 gi 30 phüt den 12 gi 00 phüt; 

+ Bui chiu: tü 13 gi& 30 phüt dn 17 gi 00 phüt. 

7.2. Dja dilin; t/th'i gian tiê'p n/iOu  thing kfi dit 2 

- Dja diem tiêp nhn: Trung tarn Djch viii vic lam Ngh An; Dja chi: So 201 
duOng Phong Djnh Câng, thành pM Vinh, tinh Ngh An. 

- Th?yi gian tip nhn: Trong vOng 08 ngày cho nguñ lao dng cOn 1ti chua 
dang k dir thi trong Dçt 1 (Do áp dyng cho lao dóng 6' vimg d/ch do phong tóa, 
cách lyy tl nên chwa dáng kj k/p Dt 1). 

-Dirkin: Thngày22/11/2021 den 29/11/2021. 

-Thii gian tip nhn dãng k: 

+ Bui sang: tü 07 gi& 30 phüt den 12 gi 00 phüt; 

+ Buôi chiu: t11 13 gi 30 phOt dn 17 gi 00 phit. 

8. Thu tyc dàng k dy' thi 

Ngu&i lao dng trirc tip dn dang k (khOng du'çic dãng k ho), vó'i các giây 
tY cn thit sau: 

- Do'n dãng k (së duçc phát cho các 11ng viên ti dja diem tiêp nhân) 
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Mi dan dàng k dr thi së có rnt so báo danh, rnOi iing viên sê du'gc nhn và 

np duy nht mt dan dàng k. Nu din sai thông tin trong dan dang k, ñng viên có 

th sir dirng but xóa d sira 1i truôc khi np. 

- Photo Giy CMND (the can cu'óc cong dn hoc h chiêu) 

U'ng viên phái dan 01 bàn photo Giy CMND (ho.c the can crnc cong dâi, h 

chiu) vào dan däng k d,r thi. 

1ng viên nên dan bàn photo cüa ánh h chiu và vit ten rnInh bang chü in hoa 

không du. 

Nu thông tin cü'a ing viên trong Chirng rninh nhân dan (hoc the can ct.rc, h 

chiu) không trilng khp vâi thông tin trong dan dãng k dir thi thI hp sê không duc 

phép nhp cành vào Han Quôc trong bt cñ tnrô'ng hp nào và iirng viên phãi 1ioàn 

toân chju trách nhirn nu có vn d gI xãy ra vi sir khác nhau trong thông tin cá 1Ehân 

cüa rnInh. 

Thông tin cá nhân (ten, ngày tháng närn sinh vâ gii tInh) và ành cña các ông 

viên trong ni dung don dãng k s du'çc sü' dung cho cong vic cüa hp ti Han (uc 

và s không th thay di du'çrc trong bt cü truô'ng hcp nâo. 

- 3 ãnh kIch thu'ó'c 3.5cm x 4.5 cm (du'cc chiip trong vông 6 tháng) 

Nu ành cüa it'ng viên không th nhn din dugc khi di chiêu vói ành trong h 

chiu/chü'ng rninh nhân dân(thé can cu'o'c), lung viên se không du'çc quyn tharn gia 
phn thi. 

9. L phi dti' thi: 

- Thi ting Han: L phi dçr thi (dé chuyên cho phIa Han QuOc) thu bang lien 

Vit Narn tuang du'ang 24 USD (không thu them các khoãn khác I phi thi nay). 

- Kiêrn tra tay ngh và dánh giá nãng lirc: Không thu phi.!. 
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