
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TAM ĐẢO 

 

Số:             /UBND-LĐTBXH 
V/v thông tin kế hoạch tổ chức kỳ thi 

tiếng Hàn năm 2021 theo chương trình 

EPS của Bộ Lao động - TB&XH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

              Tam Đảo, ngày          tháng 10 năm 2021 

 

  Kính gửi: 

    - UBND các xã, thị trấn; 

    - Trung tâm Văn hóa - TTTT;  

    - Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử huyện Tam Đảo. 

       

Thực hiện Văn bản số 2190/SLĐTBXH-LĐVL ngày 20/10/2021 của Sở Lao 

động-TB&XH về việc thông tin kế hoạch tổ chức kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng 

ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư 

nghiệp năm 2021.  

UBND huyện Tam Đảo yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Văn 

hóa - TTTT; Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử huyện, hệ thống đài truyền thanh 

tại các xã, thị trấn và website của các đơn vị về kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn 

năm 2021 theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp, nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Thông tin chung về kỳ thi 

1.1. Ngành nghề tuyển chọn:  Sản xuất chế tạo và ngư nghiệp. 

1.2. Số lượng tuyển chọn  

- Ngành sản xuất chế tạo: 8.276 người 

- Ngành ngư nghiệp: 520 người. 

1.3. Thời gian tuyển chọn:  

- Đợt 1: Từ ngày 21/12/2021 - 31/12/2021 ngành sản xuất chế tạo 

- Đợt 2: Từ ngày 08/2/2022-21/2/2022 ngành sản xuất chế tạo; Từ ngày 

22/2/2022 đến 03/3/2022 ngành ngư nghiệp.  

1.4. Phương thức thi 

- Vòng 1: Thi tiếng Hàn 

Thi trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm, gồm 2 kỹ năng nghe hiểu và 

đọc hiểu, tổng số 40 câu hỏi, thời gian làm bài 50 phút, điểm số tối đa là 200 điểm.  

Số ứng viên đạt yêu cầu về tiêngs Hàn của Vòng 1 để tham gia kiểm tra tay 

nghề vòng 2 được lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở 

xuống đến khi đủ chỉ tiêu trong số những người đạt từ 100 điểm trở lên đối với 

ngành sản xuất chế tạo và 60 điểm trở lên đối với ngành ngư nghiệp.  

 

 



- Vòng 2: Kiểm tra tay  nghề:  

Các nội dung kiểm tra tay  nghề: Kiểm tra sắc giác, thể lực, pỏng vấn và kỹ 

năng nghề cơ bản. Trong đó kỹ năng nghề cơ bản gồm các nội dung:  

+ Kỹ năng nghề cơ bản ngành sản xuất chế tạo: Lắp ráp hình khối, lắp bu 

lông và đai ốc; đo thể tích chất lỏng, lắp đặt bản lề, cắt dây thép. 

+ Kỹ năng nghề cơ bản ngành ngư nghiệp: mang vác vật nặng, chầu dây, nối 

dây, đẩy xe cút kít. 

Người trúng tuyển được lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có tổng điểm 

qua 2 vòng thi cao nhất trở xuống đến khi đủ chỉ tiêu. 

Những ngườ lao động đạt yêu cầu qua 2 vòng thi mới được làm hồ sơ dự 

tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc để giới thiệu với chủ sử dụng Hàn Quốc. Sau khi 

được chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng, người lao động mới làm thủ 

tục đi làm việc tại Hàn Quốc.  

1.5. Thời gian tổ chức các kỳ thi:  

- Kỳ thi tiếng Hàn - Vòng 1: 

+ Đợt 1: Từ ngày 21/12/2021 - 31/12/2021 ngành sản xuất chế tạo 

+ Đợt 2: Từ ngày 08/2/2022-21/2/2022 ngành sản xuất chế tạo; Từ ngày 

22/2/2022 đến 03/3/2022 ngành ngư nghiệp.  

- Kỳ kiểm tra tay nghề - Vòng 2: 

Thời gian, phương án kiểm tra sẽ được quyết định căn cứ vào tình hình thực 

tế. Việc lựa chọn, phân bổ người lao động dự thi theo nguyên tắc người lao động 

đăng ký dự thi trong đợt nào sẽ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay  nghề vào đợt tưng 

ứng. 

2. Điều kiện dự thi 

2.1. Điều kiện chung 

- Từ 18 đến 39 tuổi (những người sinh trong khoảng thời gian từ ngày 

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 tàu đánh cá) thì 

thời gian cư trú phải dưới 05 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. 

- 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 10/7/2017 đến hết ngày 10/10/2017 và từ ngày 01/10/2018 

đến hết ngày 31/03/2019. 

2.2. Điều kiện bổ sung đối với ứng viên dự tuyển ngành ngư nghiệp: 

Người lao động đăng ký dự tuyển ngành ngư nghiệp, ngoài việc đáp ứng các điều 

kiện chung thì phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:  

- Đang cư trú tại các huyện ven biển hoặc các huyện đảo đã từng làm việc tại 

Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp.  

- Có kinh nghiệm đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy hải sản trên biển, có đủ 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 các ngành nghề liên quan đến ngư nghiệp. 

3. Tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi 

3.1. Thời gian 

- Đợt 1: Từ ngày 08/11 đến 15/11/2021, tổ chức tiếp nhận đối với người lao 

động đang cư trú tại các địa phương đảm bảo điều kiện tổ chức tiếp nhận đăng ký 

(không thuộc khu vực, địa phương đang áp dụng cách ly y tế vùng). 

- Đợt 2: Trong thời gian từ ngày 16/11/2021 đến 31/12/2021: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm xây dựng phương án tiếp nhận trong vòng 08 ngày cho người lao 

động dự thi trong Đợt 1 và thông báo với Trung tâm Lao động  Ngoài nước về thời 

gian, địa điểm tiếp nhận cụ thể.  

3.2. Địa điểm tiếp nhận đăng ký 

 Cơ quan và địa điểm tiếp nhận: Sở Lao động - TB&XH giao Trung tâm 

Dịch vụ việc làm tỉnh là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của người 

lao động (tại địa chỉ: Đặng Trần Côn, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc) 

3.3. Cách thức đăng ký 

Người lao động đến trực tiếp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Phúc 

(không tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ). 

4. Khi đến đăng ký người lao động cần mang theo 

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (bản gốc). 

- 01 bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân hoặc hộ 

chiếu). 

- 02 ảnh cỡ 3,5 cm x 4,5 cm (ảnh phông nền trắng, áo trắng, mới chụp trong 

vòng 3 tháng). 

- Hộ chiếu (Đối với người lao động đã từng làm việc ở Hàn Quốc trở về 

nước). 

- Lệ phí dự thi tiếng Hàn: 24USD (hoặc tiền Việt Nam tương đương). 



UBND huyện Tam Đảo yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị 

trấnp hối hợp, thông tin toàn văn, chi tiết nội dung kỳ thi tiếng Hàn năm 2021 trên 

các phương tiện thông tin đại chúng để người lao động được biết và kịp thời đăng 

ký dự thi./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Bích Ngọc 
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