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V/v thông báo kS'  thi ting Han dc bit 
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ye nirc dñng hn 

HaN5i,ngày  )J  tháng8nàm 2020 

KInh g1ri: 

- Phông Lao dng - Thucing binh và X hi các qun, huyn, thj xâ; 

- Trung tam Djch vii vic lam Ha Ni. 

Sâ Lao dng - Thucing binh và Xã hi Ha Ni nhn duçic cong van s 

561/TTLDNN-TCLD ngãy 10/8/2018 cüa Trung tam Lao dng ngoãi nuOc ye 

vic thông báo ki thi ting Han dc bia trên may tInh dành cho ngui lao dng 

v nuâc dung han. 

Be tao  diu kin cho ngixài lao dng dja phuong có thông tin và co' hi 

tham gia; Sâ Lao dng - Thuong binh và Xâ hi Ha Ni d ngh PhOng Lao 

dng - Thuong binh và Xã hi các qun, huyn, thj xä và Trung tam Djch v11 

Vic lam Ha Ni thông tin rng räi trên cac phuang tin thông tin dai  chiing và 

a dja phisang (dáng, dQc toàn van thông báo trên dài phát thanh cia thôn, xã...) 

d nhng ngithi có nguyen vçng, phü hcip vai yêu cu dang k tham gia. 

Thông tin ci1 th v k thi ting Han dc bia trén may tInh dành cho 

ngu'ai lao dng v ni.rac dung han  thrçic giri kern theo cong van nay và dang t 

trên trang thông tin din tü cüa S Lao dng - Thucing binh và Xä hOi  thành 

Ha Ni, dja chi website: solaodong. hanoi.gov. vn 

Noi nhmn: 
- Nhi.r trên; 
- PGD PT Sâ: HoangThành Thai (de b/cáo); 
- PGD Sà: Nguyen Hông Dan; 
- Luu VT, VL-ATLD. 

Hông Dan 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VI]T NAM 

Doe lap - Tu' do - Hanh phñc  
BO LAO DONG - THUONG BINH 

VAXAHOI 
TRUNG TAM LAO BONG 

NGOAI NIXOC  
So:3./TTLDNN — TCLD 

V/v thông báo k' thi tiêng Han dc bit 
trên may tInh dành cho nguô'i lao dng 

v.ê nuYC diing hn 

CONG VAN L:N 

sci LflTdXl-J. H4. Nod 
Ngày dé4   1 

Ha Nói, ngayjthang 8 nàm 2020 

KInh gü'i: Si Lao dng — Thucmg binh và Xã hi 
các tinh, thành phô trirc thuc Trung uong 

S6 dé'n: A0 c theo thông báo cüa Co quan phát trin ngun nhân 1rc Han Quc 
(HRD Korea) ye kS'  kiêm tra tiêng Han dc bit trén may tInh cho nguô'i lao 
dông dã lam viêc theo Chuong trInh EPS v rnrc diing han  và có nguyen v9ng 
tái nEp cành Han Quc nàrn 2020, Trung tarn Lao dng ngoài nuâc thông báo 
kê hoach to cht'rc triên khai nhu sau: 

1. Ngành dng k2 dir thi: San xut ch tao, Nông nghip/Chàn nuOi, Xây 
dgrng, Ngu nghip, Djch vii 

2. Diêu kiên dir thi 
- Nhüng ngu'ô'i lao dng lam vic tai  Han Quôc theo Chuong trmnh EPS, 

hét thi han 03 näm dã duac gia han thai gian lam vic them 1 nãm 10 tháng, tçr 
nguy1 v nuóc dung thô han  hcc tru'ó'c Rhi ht han  cu tr'i hçp pháp ti Han 
QuOc (thai dim v nuóc: ti1 ngày 0 1/01/2010 trà 'a  day). 

- Tui tr 18 dn h& 39 tui (co ngày sinh trong khoâng thi gian tr 
ngày 21/08/1980 den ngày 19/07/2002); 

- Chua có an tich theo quy djnh cUa pháp 1ut; 

- Chua tlrng bj tr11c xut khOi Han Quêc; 

- Không b crn xu.t cânh Vit Nam; 

- Nu d tu'ng cu' tn1 tai  Han Quc theo din visa E-9 hoc (và) E-10 thI 
tOng thi gian Cu trii phài dithi 05 närn. 

Lu'u j:  Chi nhu'ng nguñ lao dng dã ye nuâc, dáp 11ng các diêu kin nêu 
trên rnó'i du'p'c np don däng k' du thi, tru'ng hp chua v nuc n}iung nh 
ngui khác np don duçic xem là khOng hçip I. 

3. Hu'ó'ng dn np ho so' Clang k2 dçr thi 
Truc tInh hInh din biên phüc tap cua dich bênh Covid-1 9, thirc hin chi 

dao cüa Thu tuóng ChInh phü và Bô Lao dng — Thuo'ng binh xä hi trong Vic 

triên khai cac bin pháp phOng dich, dOng thèi d tao  dieu kin thun 1i cho 
ngu'à lao dông ti'i Han Quc v nithc kp thi däng k' di.r thi, dc bit là nhug 
nguci lao dng rni v nuó'c Clang trong th&i gian cách ly không the trrc tiep t&i 
các dim Clang k, Trung tam Lao dng ngoài nuc thay dOi tr hInh thirc Clang 



k tr1rc tiêp nhu truc day sang hInh thü'c dang k trçrc tuyên Va np h so dãng 
k2 dir thi qua dithng btru din, ci the nhu sau: 

3.1 H so' dãng kj5 dr tuyên 
- Dan dãng k dir tuyën: Ngu'i lao dng ti,r tâi rnu Dan trên trang thông 

tin din t1r cña Trung tam Lao dng ngoài nuâc www.colab.gov.vn  muG tãi 
biu rnu và hoàn thin theo huóng dan. Ngui lao dng phài din dy dü, chInh 
xác các thông tin; dan ânh, bàn sao H chiu (trang có ânh) vào Don däng k 
(không có h chiêu thI dan bàn sao CMND hoc the Can cuóc cong dan), nêu 
thông tin din không dy dü hoc không chInh xác, Dan dang k dir thi së dugc 
xem là không hcp l. 

- T khai thông tin cá nhân (tài mu) 
- Tâi ii-iu Dan d nghi h trg rnin l phi thi và cong diem uu tiên và bàn 

sao Chirng chi/giây chirng nhn khóa dào to ngh hoc ting Han (chi dành cho 
nhüng ngLri dü diu kin thrçc ghi rö trong mâu Don) 

- Anh chân dung: ngui lao dng np kern theo 01 ânh chân dung kIch 
thu'óc 3.5cm x 4.5cm, khi chp ành yêu câu 5ir dirng 51r diing phông trãng, mc 
áo tôi rnàu, ánh can di; sau ânh ghi rO h9 ten và ngây tháng nãm sinE. 

- H chiêu ngui lao dng sii'r diing de xuât cânh khOi Han Quôc lan cuôi 
cing. 

(Các giây ti phâi thrcic dê trong bI h so kh A4, ngoài bla dan thông tin 
theo rnu) 

3.2. Cácli thá'c nôp In so' 

- Buc 1: Nguôi lao dng dãng k2  trirc tuyên trên website cüa Trung tam 
Lao dng ngoài nuic www.colab.gov.vn  (ti miic thông báo kS'  thi tiêng Han 
CBT dçt 1 näm 2020). Mi ngixôi lao dng chi dãng k 1 lan. 

- Btr,c 2: Ngithi lao dông hoàn thin h so theo hung din, trirc tiêp gri 
bão darn chuyên phát nhanh thông qua du'ng buu din ye Trung tarn Lao dng 
ngoài nuc theo dja chi: Trung tam Lao dng ngoâi nuc, So 1, Trjnh Hoài Düc, 
phung Cat Linh, quân Dng Da, Ha Nôi (ngoài phong bI ghi rö "HO so däng k 
thi tiêng Han cho lao dng tái nhp cánh näm 2020"). 

Chi nhU'ng ngu?'ii lao dng hoàn thành Ca 02 ni dung nêu trên mói duçc 
cong nhn hoàn thành dang k (Nu không däng k trirc tuyn ma chi np h so 
dãng k,2 du tuyn hoäc chi dãng k' trirc tuyên ma không np ho so dêu không 
hop lé). 

3.3 Tliôi gian tilp n/zçin Iu so: Tr ngây 14/08 den ngày 2 1/08/2020, tInh 
theo dâu buu din cüa ngày np hO so. 

4. The dr thi ting Han: Trung tarn së phát trâ The dr thi và h chiêu 
cho ngu'Oi lao dng truic rni ca thi vào ngày to chirc thi. 

5. PhI kim tra tiêng Han 
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- Mirc phi: 559.000 dng (tuung du'ang vci 24 Do la M9 theo t' giá 
1USD = 23 .270 dng); 

- HInh thirc np: Nguè'i lao ding chuyn khoàn theo thông tin sau: 

+ S tài khoàn: 1440201030194 - Ngân hang Nông nghip và phát trin 
nOng thôn Vit Narn, chi nhánh Bäc Ha Ni; 

+ Chü tài khoàn: Trung tam Lao dng ngoài nuc; 

+ Ni dung chuyn khoàn ghi rô " H9 ten cña thI sinh dir thi — Ngây srnh, 
So diên thoai — Nôp tin thi CBT nàm 2020". Vi dy: Nguyen Van Nam — 
20/05/1985, 0912 345 678 — Np tiên thi CBT nãm 2020; 

- Th?i diem nôp lé phi kim tra: Dê thun tin cho cong tác quàn l, theo 
döi, d nghi ngui lao dông chuyn khoân lê phi dãng k di,r thi cüng ngày vâi 
ngày np h so däng k' di.r thi. 

6. Kê hoach to chfrc: 

- Thông báo ca thi, ngày thi, dja dim thi: Dir kiên ngày 16/09/2020; 

- Thii gian thi: Dir kiên b.t du tü ngày 22/09/2020; 

- Thông báo kt qua thi: 28/10/2020; 

- Dia dim thi së duo'c HRD Korea thông báo sau khi tong hçrp so luçing 
lao dng dãng k dir thi và can c'r vâo tInh hInh thirc tê. 

Vic t chtrc kim tra ting Han d.c bit trên may tInh cho ngui lao dng 
dã lam viêc theo Chijo'ng trInh EPS v nuc ding han, có nguyen vQng tái nh.p 
cành Han Quc là rnt trong nhmg giài pháp khuyn khIch, vn dng ngithi lao 
dng chap hành hop dông lao dông, v nuc diing han  không i li lam vic và 
cu trü bat hop pháp tai Han Quôc. VI vy, Trung tarn Lao dng ngoài nithc trân 
tr9ng dê nghj qu' SO' h trçi thông tin toàn van ni dung Thông báo chi tiêt (kern 
theo) trên các phuong tiên thông tin dai  chiing ci:ia dja phuong dê nguO'i lao 
dông biêt và dãng k dir thi, trong do chñ tr9ng tO'i dôi tu'çlng là gia dInh cüa 
nhang nguo'i lao döng dang lam vic tai  Han Quc sap hêt han  hop dông lao 
dng phãi ye nuó,c. 

Trãn tr9ng cam on six phi hcip cüa qu' SO'./ 

No'! nhân: 
- Nhu trên; 
- BO truâng Dào Ngoc Dung (dé báo cáo); 
- Cuc QLLDNN; 
- Lãnh dao  Trung tarn; 
- Các phông, VP thuc TT; 
- Luu VT, P.TCLD. 

Ha Xuân Tüng 
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THÔNG BAO 
TO CHI5C K( KIM TRA TIENG HAN BJC BIT TRN MAY 

H Ci b 10! LAO BONG LAM VIC TI HAN QUOC THEO CHIIUNG 
/ TPUG TRiNH EPS VE NIIOC DUNG HAN NAM 2020 

\,\ .4eo Cong van s5G/TTLDNN- TLD ngày40/08/2020 cia 
Trung tarn Lao dç5ng ngoài nzthc,) 

\ 
Gj theo thông báo cüa Co quan phát trin ngun nhân 1irc Han Quôc 

(HRD Korea) ye k' kiêrn tra tiêng Han dc bit trên may tInh cho nguôi lao 
dng dã lam vic theo Chuong trInh EPS ye nuc dung hn và có nguyen v9ng 
tái nhp cành Han Quôc, Trung tam Lao dng ngoài nuc thông báo to chirc ki 
thi tiêng Han dc bit trên may tInh närn 2020 dành cho ngui lao ding lam vic 
tai Han Quôc theo Chu'ong trInh EPS ye nu'óc dung hin. Trong k' thi nay, do 
tInh hInh diên biên phiic tp cüa djch bnh Covid-19, thrc hin chi do cüa B 
Lao dng — Thuong binh xâ hi trong vic triên khai các bin pháp phông djch, 
dOng thi dê tao diêu kin thun lçii cho ngui lao dng tr Han Quôc ye nuóc 
kip thi däng k du thi, dc bit là nhu'ng ngui lao dng mói ye nuc dang 
trong thô'i gian each ly khOng the tr11c tiêp di dang k, Trung tam Lao dng 
ngoài nuc thay dOi tü hInh thirc däng k tr1rc tiêp nhu truôc day sang hInh 
thii'c däng k' triic  tuyên Va np ho so' qua throng biru din, kê hoch triên 
khai cu the nhu sau: 

1. Ngành däng k: San xut ch tao, Nông nghip/Chàn nuôi, Xây dirng, 
Ngu' nghip, Djch vi 

2. Diêu kiên du thi 
- NhUng ngui lao dng dà lam vic ti Han Quc theo Chuo'ng trInh 

EPS, hêt thai han 03 nàm d duoc gia hn thai gian lam vic them 1 näm 10 
tháng, ye nuc diing thai hn hoc truc khi hêt hn cii trü hp pháp ti Han 
QuOc (thi diem ye nuc: tü ngày 01/01/2010 tth li day). 

- Tuôi tr 18 dn h& 39 tui (co ngày sinh trong khoàng thai gian tr 
ngày 21/08/1980 den ngày 19/07/2002); 

- Chua có an tIch theo quy djnh cüa pháp lut; 

- Chua t1mg bj tric xut khôi Han Quc; 

- Không bj crn xut cânh Vit Nam; 

- Nu dã tlrng cu trü ti Han Quc theo din visa E-9 hoc (và) E-10 thI 
tong thOi gian cii trü phái duó'i 05 nãm. 

Luv ,.' Chi nhtihig nguO'i lao dng dà v nuóc dáp img các diêu kin nêu 
trên mcii du'oc dang k du thi, truong hçip chua ye nuâc nhixng nh ngui khác 
däng k duac xem ia khOng hcip lê. Danh sách ngui lao dng dü dieu kin dàng 
k du' thi tai day.  Danh sách trên duo tOng hgp den ngay 29/07/2020, ngui lao 
dng ye nuc sau thai diem trên nhung dap ü'ng dugc cac diêu kin neu trên van 
dirge däng k' dir thi. 

3. Hu*ng thin np ho so' dãng k dy thi: 

3.1 HO so' dàng kj5 dr 'tuyên 



- Ho so gôrn các giây th sau: 

Ngui lao dng tir tâi toàn 
Trung tam Lao dng ngoài nuc 
tâi TAT DAY.  

b mu h so trên trang thông tin din tü cüa 
www.colab.gov.vn  tai muc tãibiêu mâu hoàc 

I 
'S/ 

+ Don däng k dir tuyên: Nguii lao dng phài din dy dü, chInh xác các 
thông tin; dan ành, bàn sao H chiêu (trang có ánh) vào Don dang k (không có 
h chiêu thI dan bàn sao CMIND ho.c the Can cithc cong dan), nêu thông tin 
diên khOng day dñ hoc không chInh xác, Don dang k dçr thi së du'gc xem là 
không hcp 1; 

+ T khai thông tin cá nhân; 

± Don d nghj h trg rnin l phi thi, cong diem u'u tiên và bàn sao Chirng 
chi/giây chirng nhn khóa dào to nghê hoc tiêng Han (chi dành cho nhthig 
ngu'ñ dü diêu kin dugc ghi rO trong mâu Don); 

+ Anh chân dung: ngui lao dng np kern theo 01 ành chân dung kIch 
thi.rc 3.5 cm x 4.5cm, khi chiip ãnh yêu câu sir diing sir diving phông träng, mc 
áo ti màu, ânh can dOi; sau ânh ghi rô h9 ten và ngày tháng nàm sinh; 

+ H chiu nguôi lao dng sir dung dê xuât cành khôi Han Quc lan cuôi 
ciing; 

(Các giy tè' phài du'çc d trong bi h so kh A4, ngoài bla dan thông tin 
theo rnu) 

3.2. Cad, Iliac dàng ki,  nôp ha so' dr liii 
- Bu'ic 1: Dãng k' tri'c tuyên trên website cCa Trung tam Lao dng ngoài 

nuic www.colab.gov.vn  (ti miic thông báo k' thi tiêng Han CBT näm 2020). 
Mi ngu'à'i lao dng chi dãng k 1 lan. 

- Buic 2: Hoàn thin h so theo hithng din, trrc tiêp gi1i bào dam chuyn 
phát nhanh thông qua duông buu din ye Trung tam Lao dng ngoài nrnc theo 
dja chi: Trung tarn Lao dng ngoài nrnc, So 1, Trjnh Hoài Dirc, phi.thng Cat 
Linh, qun Dông Da, Ha Ni (ngoài phong bI ghi rO "Ho so dàng k thi tiêng 
Han cho lao dng tái nhp cánh"). 

Chi nhü'ng ngui lao ding hoàn thành cã 02 ni dung nêu trên mi dugc 
cOng nhân hoàn thành dãng k (Nêu không däng k trrc tuyên ma chi np ho so 
däng k dir tuyên hoc chi dãng k trVc  tuyên ma không np ho so dêu thrçic 
xern là không hçp l). 

3.3 Tliliigian iMp nhn iza so': Tir ngày 14/08 den ngày 21/08/2020, tInh 
theo dâu buu din cUa ngày np ho so. 

4. The dy thi ting Han: Vào ngày to chirc thi, Ban to chtrc se phát 1i h 
chiéu va the dr thi cho ngithi lao dng trithc mi ca thi. 

5. Np 1 phi kim tra ting Han 
- Mtrc phi:,  559.000 dng (tucing ducrng vi 24 Do la M theo t' giá 

1USD = 23 .270 dOng) 
- Hinh thtrc np: Ngu?i lao dng chuyn khoàn theo thong tin sau: 
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+ So tài khoân: 1440201030194 - Ngân hang Nông nghip và phát triên 

nông thôn Vit Nam, chi nhánh Bc Ha Ni. 

+ Chü tài khoân: Trung tam Lao dng ngoài nuóc; 

± Ni dung chuyn khoàn ghi rô "H9 ten ngithi dang k dr thi— Ngày 
sinh, So din thoi — Nôp tiên thi CBT nàm 2020". VI dii: Nguyen Van Nam — 
20/05/1985, 0912 345 678 —CBT nãm 2020; 

- Thi dim np 1 phi kim tra: D thun tin cho cong tác quán l, theo 
dOi, dê nghj ngu?ii lao dng chuyên khoãn 1 phi däng k dir thi cüng ngày vOi 
ngày np ho so däng k dçr thi. Thông tin np tiên phâi chInh xác nhix trên thI 
miii den tài khoân Trung tam và thrgc xern là hoàn thành nghia vi tài chInh dê 
dàng k dir thi. 

6. Di tirqng u'u tiên cong dim: dành cho nhüng ngui lao dng dA 
tharn gia Khóa dào to nghê và bô trg tiêng Han do HRD Han Quôc to chirc 

Näm 

Khóa dào tio ngh và bi trq ting Han 

Khóa Topik cp d 3 (cong  ti da 20 

diem) 

Khóa dào to tay ngh/ 
khôi nghip 

(cong tôi da 5 diem) 

Hoàn thãnh khóa 
Dat Topik cap d 3 

hoãc cao hcm 
Hoàn thành khóa 

2016 - - 

Cong 5 dim 
và min chi phi dir thi Ta näm 2017 

Cong 5 dim 
và min chi phi dir 

thi 

Cong 20 dim 

va min chi phi du 
thi 

7. Câu trñc hal thi 
0 Cu tr1ic bài thi 

Cu trñc câu hôi S hrçrng câu hôi Tng s dim Thôi gian 

D9chiu 20 100 25phüt 

Nghehiu 20 100 25phi1tt 

Tngs 40 200 50phit 

0 Th?ii gian thi 

Ca thi 

Kiêm tra thông 

tin 

thI sinh 

Huó'ng dn thirc 

hiên bài thi 

Th?i gian lam bài 

Bài doc (25 phát) 
Bài nghe (25 

phiit) 

Ca 1 08:30-'09:30 09:30--10:00 10:00-'10:25 10:25-10:50 

Ca2 10:00-11:00 11:00'-11:30 11:30-41:55 11:5512:20 

Ca 3 12:30-13:30 13:30-44:00 14:00-44:25 14:25-44:50 

Ca 4 14:00-15:00 15:00-45:30 15:30-45:55 15:55-46:20 

* Nguài lao dc5ngphái có mt tqi phông thi thing thai gian quy djnh. 

o Ni dung bài thi 
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- Câu hôi trc nghim. 

- Bài thi së dugc din ra lien tiic, không nghi giâi lao giU'a phân nghe hiêu 
và dOe hiêu. 

o D thi sir dung câu hôi duc 1ira ch9n ti'r ngân hang câu hói cüa HRD 
Korea, theo ni dung cüa giáo trInh "The Standard textbool for EPS-Topik". 

o Giãy th phái mang theo khi dir thi 

- Giy CMND hoc the can cuc cong dan 

Yêu cu tt cá các thI sinh tharn dir thi phâi mang theo Giây CMND. 

Nêu không mang theo Giy CMND hoc the can cuc cong dan së 
không di.rçic dir thi. 

8. Thông báo ngày thi, dla  diem thi, kt qua 

- Thông báo ca thi, ngây thi, dja dim thi: Di,r kin ngày 16/09/2020 

- Thài gian thi: Dir kin bt dâu tü ngày 22/09/2020 

- Thông báo kêt qua thi: 28/10/2020 

- Dja diem thi së ducic HIRD Korea thông báo sau khi tng hçp s 1uçng 
lao dng dãng k,2 di.r thi và can cir vào tInh hInh thirc tê. 

o HInh thirc thông báo: 

- Website cüa Trung tarn Lao dng ngoài nuâc (www.colab.gov.vn) 

- Website cüa Chtxong trInh EPS (http://www.eps.go.kr) 

- Website EPS-TOPIK (http ://epstopik. hrdkorea. or.kr) 

o Kêt qua thi có hiu 1rc trong vông 02 näm, tInh tlr ngáy thông báo 

9. Cac thông tin khác 

o Nu bj phát hin khOng dü diu kin tham gia kS'  thi, thI sinh së không 
ducic dãng k' dir thi, ho.c kt qua thi s bj hüy bó và thI sinh së phâi chju hoàn 
toàn trách nhiêm. 

o Nhitng thI sinh dt yêu cu qua k' thi s dugc rut ngn các thu tçic lien 
quan dn dang k tim vic, b trI viêc lam và bôi duOiig kin thüc can thit 
tnnic khi xuât cành. 

o ThI sinh b cam mang các thiêt bj din ti.r vào phông thi (bao gôm: din 

thoai di dông, may ghi am, PDA, may nghe nhc MP3, kim tr diên và các thiêt 

bi diên t khác có th dugc sir ding d thrc hin hành vi gian 1.n trong qua trInh 
lam bài thi). 

o Nhung thI sinh có hành vi gian 1n trong qua trInh lam bâi se bj hüy kêt 
qua thi và bi cm tham dir các kS'  thi ting Han trong thi gian 03 nám (phông 
thi ting Han dupe 1p dt h thng camera an ninh, giám sat trixc tip tü Han 
Quc trong sut qua trInh thI sinh lam bài thi). 

o Nêu có si1 khác bit ye thông tin cá nhãn (bao gôm: h9 ten, ngày 
tháng nãn sinh và giâi tInh) giU'a giy CMND/h chiu vâ Don dàng k dir thi, 
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h so dang k dr tuyn di lam vic tai  Han Quôc cüa ngu'èi lao dng së bj tü' 

chôi. Ngui lao thng së phãi chju hoàn toàn trách nhim ye sai sot nay. 

o D cài thin trInh d ting Han, tAt cà các câu hôi se thrçic lixa ch9n tr 
ngân hang câu hôi cüa HRD Korea, theo ni dung cüa giáo trInh "The Standard 
textbool for EPS-Topik". 

Nguè'i lao dng có th tãi min phi giáo trInh "The Standard textbool for 
EPS-Topik" tai  dia chi website: 

Ni dung Dja chi trang web 

Website cia HRD 

Korea 
Tài lieu sách giáo khoa (PDF, 
file am thanh) 

http:IIw.w.w.hrdkorea.or.kr/3/313/1/2 

Website cüa EPS- 

TOPIK 
Tài Iiu sách giáo khoa (PDF, 

file am thanh) 

http://epstopik.hrdkorea.or.kr  

ThI sinh (ngthi lao dng) dat  yêu cu qua kS'  thi ting Han dü diu kin d 

däng k dir tuyn di lam vic tai  Han Quc, nhung diu nay không dam bào v 

vic ngithi lao dng së ducc k hcp dng d sang Han Quôc lam vic. 

' Ngoài ra, nhü'ng nguôi thuc din bj han  ch tim vic tai  Han Quc vi di 

nhu: không dat  yêu cu v sue khôe, dã tmg cu trü bt hgp pháp tai  Han Quc 

hoc không dü diu kiên d c.p visa E-9... së không th nhp cãnh sang Han 

Quôc lam viêc. 

• Sau khi nhp cánh Han Quôc, nhthig ngui lao dng có kt qua xét nghim 

du'cing tinh vi ma tüy se bu5c phái v nuó'c. 

Theo Bàn ghi nh gi&a B Vic lam và Lao dng Han Quôc và B Lao dng 

— Thuong binh và Xã hôi Vit Narn v Chuong trinh dua ngui lao dng Vit 

Narn di lam vic tai Han QUC, Trung tam Lao dng ngoài nuóc là Co quan duy 

nhât có th.m quyn phái CI ng.thi lao dng Vit Nam sang Han Quc lam vic 

theo Chuong trinh EPS. Chi nhüng ngui lao dng dà dat  yêu CaU qua kr thi 

tiêng Han và np h so dàng k dir tuyn tai  Trung tam Lao dng ngoài nuc 

rnii có th duqc chü 5ir diing lao dng Han QUÔC tuyn dyng. NhQng cá nhân, 

to chü'c c tlnh tharn gia, gay ành hu&ng tiêu cirC den Cong tác phái Cu së phâi 

chu trách nhim tru'ic pháp lu.t v hành vi cua mlnh. 

• Ngui lao dông nôp khoàn tin Viêt Nam tuong ducmg 24 do la dê tham dr 

kS' thi ting Han däc biêt (EPS-TOPIK). Trong tru'ng hp dat  yêu câu qua kS' 

thi và dãng k' du tuyên di lam viêc tai Han QuOc, ngui lao dng lu'u ' chi np 
nhtmg khoân tin dã duac B Lao dng — Thuong binh và xã hi quy djnh, dê 

Trung tarn Lao dông ngoài nuóc thirc hin các thu tc can thiêt dua nguôi lao 
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dng sang Han Quôc lam vic. Ngoâi Trung tam Lao dng ngoài nu'óc, không 

môt to chirc hay cá iThân nâo dugc phép tham gia vào các quy trInh phái cir lao 

dông di lam viêc tai Han Quc theo Chu'ang trInh EPS. VI vy, ngithi lao drig 

cn Iu'u vá phông tránh nhUng hành vi Era dáo. 

Co quan chU trI: B Vic lam vâ Lao dng Han QuOc 

Co quan triên khai thiyc hin: Co quan Phát triên nguOn nhân lirc Han QuOc 

Co' quan dôi tác phi hçp: B Lao dng — Thucing binh va Xâ hi Vit Nam 

Trung tam Lao dng ngoai ntró'c 

4i 
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