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UBND THANH PHO HA NOT
SO LAO DQNG - THI1ONG BINH
vA xA HQI

So:

2./SLDTBXH-VLATLD

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Dc lap — Tir do — Hanh phñc

Ha N5i, ngày!_I-tháng 10 nám 2021

V/v T chirc cho ngui lao dng däng
k dir thi tiêng Han näm 2021 theo
Chrrang trInh EPS trong ngành san xuât
chê to và ngrr nghip.

KInh giri: Trung tam Djch vir vic lam Ha Ni
Thicc hin cong van s 3569/LDTBXH-QLLDNN ngày 13/10/2021 cüa
Bô Lao dng - Thu(mg binh và Xâ hi ye vic thông báo k thi và phôi hçp tO
chüc dang k thi tuyên lao dng theo Chucmg trInh EPS trong ngành san xuât
chê tao và ngu nghip näm 2021; Can cir cong van so 1 126/TTLDNN-TCLD
ngày 15/10/2021 cüa Trung tam Lao dung ngoài nithc ye vic huóng dan to
chüc däng k dir thi tiêng Han näm 2021 theo Chuo'ng trInh EPS trong ngành
san xuât chê tao và ngu nghip; S& Lao dng - Thuong birth và Xâ hi có kiên
chi dao nhu sau:
Giao Trung tam Djch vir vic lam Ha Ni t chirc tip nhn däng k d1r
thi tiêng Han nàm 2021 theo Chuo'ng trInh EPS trong ngành san xuât chê tao và
ngu nghip cho nguäi lao dng (ni dung chi tiêt theo 02 van bàn so
3S69ILDTBXH-QLLDNN và van bàn so 1 126/TTLDNN-TCLD gCri kern).
1. Thii gian tip thn clang k: tir ngày 08/11/2021 dn ht ngày
15/1 1/202 1
2. Dja dim tip than dang k: trii sâ s 215 ph Trung KInh, phumg
Yen Hôa, qutn Câu Giây, Ha Ni.
3. Trách nhiêm thuc hiên:
- Kim tra h sci tip nhn clang k dir thi theo dung "Quy trInh tip nhn
clang k dçr thi tiêng Han";
- Vic tip nhn h s phài dam bào cOng khai, minh bach không dê xãy ra
các hin tuçing tiêu circ, kra dão, kjp th?ñ phát hin và xi:r l các tming hp vi phm;
- Tng hçp k& qua tip nhn clang k dir thi ting Han nàm 2021 theo
Chumg trInh EPS trên dja bàn Thành phô Ha NOi báo cáo S Lao d . Thucing
binh và Xã hi theo quy djnh./.
No'i nhân:..
- Nhu trên;
- Trung tam LDNN (dé biêt);
- Die Giám doe s (báo cáo);
- PGD Sâ: Nguyen Hông Dan;
- Luu: VT, VLATLD.

BQ LAO DQNG — THIfONG BINH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
VA XA iiçi
Dc 1p — Tti' do — Hnh phüc

S& 1$(.IILDTBXH-QLLDNN
V/v thông báo k' thi Va phi hçip t chirc
dang k' thi tuyên lao dng theo Chi.rang
trInh EPS trong ngành san xuât chê to và
ngu nghip näm 2021

Ha Nç5i, ngày

,13

tháng 10 näin 2021

KInh g1.ri: Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trirc thuc Trung 1.xong
B Lao dng— Thu'o'ng birth và Xã hi dâ thng nht vói B Vic lam vâ
Lao ding Han Quôc ye Ké hoach to chirc k' thi tiêng Han và kim tra tay ngh
näm 2021 cho ngu'ii lao ctng có nguyen vçng di lam vic ti Han Quc trong
ngành san xuât chê to vã ngu nghip (theo Chu'cing trInh BPS), thông tin cu th
nhu sau:
1.Ngành tuyn chQn: san xut chê tao, ngu nghip
2.Chi tiêu tuyên chçn:

- Ngành san xut ch tao: 8.276 ngithi
- Ngành ngu nghip: 520 ngu'äi
3.Thô'i gian tuyên ch9n:

- Dgt 1: tr ngày 2 1/12 —3 1/12/2021 ngãnh san xut ch to
- Dçt 2: tr ngày 08/02 — 2 1/02/2022 ngành san xuât ch tao; tr ngây 22/0203/3/2022 ngãnh ngtr nghip
(Diu kiçn dc tuye1n, phwong thi'c và ni dung thi tuyên gzi tiphy lyc kèni theo)
4.Co' quan t chfrc

thi

- B Lao dng — Thuo'ng binh và Xä hi giao Trung tam Lao dng ngoài
nuó.c lam dâu môi phôi hpvi phIa Han Quôc và các c quan, dn vj chüt nang
cüa Viêt Narn chuân bj và to chirc k5' thi.
- B Vic lam vâ Lao dng Han Quôc giao Ca quan Phát trin ngun nhân
Ic Han Quôc (HRD Korea) chju trách nhim ra dé thi, quán 1 dê thi, bài thi,
chm bài vâ to chü'c kiêm tra tay nghô và dánh giá nàng lrc ngu'i lao dng.
5.Tiêp nhn dng k di thi

D nghj Uy ban nhân dan các tinh, thành ph giao Sà Lao dng - Thuong
binh vã Xã hi chü trI, to chrc tiêp nhn dàng k dx thi tiêng Han và thông báo
da diem tip nhn dàng k' cho B Lao dng — Thuo'ng binh vâ X hi (thông qua
Trung tam Lao dng ngoâi nu'âc) truâc ngày 01/11/2021, thông nhât v&i Trung
tarn Lao dng ngoâi nuâc ye thai gian tiCp nhn c the trong các dot tuyên chon.

Trung tarn Lao dng ngoài nró'c së gui S& Lao dng — Thu'ang binh vâ Xã
hi các tinh, thành phô thông tin hu'óiig dan ye kê hoach, quy trInh to chu'c tiêp
nhn däng k dr thi cüa ngu'O'i lao dng,
B Lao dng — Thu'ang binh vâ Xã hi dê nghj Uy ban nhân dan các tinh,
thành ph trrc thuc Trung u0ng chi do các co' quan chic näng thông báo trên
các phu'ang tin thông tin dai chCing tai dja phtrang ye k' tuyên ch9n lao dng
theo Chu'ang trInh EPS näm 2021 trong ngành san xuât chê tao và ngu nghip; to
chirc cho ngui lao dng dàng k dir thi dam bâo các quy djnh phàng chOng djch
bnh Covid-19; dam bâo cong khai, minh bach, không dê xây ra các hin tung
tiêu crc, kjp thoi phát hin và xCr 1 các tru'ông hgp vi phm./.
No'i ;ilzân:
- Nhu trén;
- B trlróng (clé báo cáo);
- So' LDTBXH tinh, thành phô truc thiic TW;
- Cic QLLDNN, Truiig tarn LDNN;
- Lu'u: VT, QLLDNN.

.KT. BO TR11ONG
," TI1TRTfONG
-
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THÔNG TIN yE DK1JNDANG KY, LE PHI DTJ' Till, PHU'CING
THTXC THJEUYEN(3IIING TRINU EPS NAM 2021
(Kern theo Cong và17 s
9LDTBXH-QLLDNN ngay43/1O/2021 ngay 13
tháng 10 nàrn2O2ôza Bç3 Lao 5ng — Thirnng binh và Xä hçz)
1. Diu kin dàng kk.dy' tuyn theo Chuong trInh EPS nm 2021
1.1. Diu kin chung
Ngthi lao dng däng k)' dr thi ting Han nAm 2021 phái có dü các diu kin
sau:
- Tü 18 dn 39 tui (nhftng ngithi sinh trong khoáng than gian tr ngây
09/11/1981 dn ngày 08/11/2003);
- Không có an tIch theo quy djnh cüa pháp lut;
- Chixa trng bj tri?c xut khöi Han Quc;
- Nu cia tfxng cu trCi tai Han Quc (bao gm cu trü hçp pháp và bt hçp
pháp) theo visa E9 (lao dng BPS) ho.c (va) visa E1O (thuyn viên tàu dánh ca)
thI thani gian cu trü phâi d'irói 05 nàm;
- Không bj cm xut cãnh Vit Nam;
- Không có thri nhân (b& mc, con dé; anh, chj, em ruôt; vçi hoc chng)
dang cu trü b.t hçp pháp tai Han Quc;
- Dü süc khóe di lam vic tai nuc ngoài theo quy djnh cüa B Y t;
- Không bj mu màu, ri loan sc giác;
- Ngithi lao dng bj di.rt, c1it ngón tay ho.c ch.n thucing, dj tt ct sang vn
duçc däng k dr thi, tuy nhiên vic xét tuyn s can cü vào k& qua kim tra tay
nghê.
- Truanng hçp ngu'ani lao dng cia di lam vic tai Han Qu& theo Chucing trInh
EPS thI phãi ye rnróc ding han hqp dông, trong tnrng hqp tirng cii tri'i bt hap
pháp tai Han Quc thI cia tir nguyen ye nuOc trong khoâng thani gian ChInh phü
Han Qu& thiic hin chInh sách min xi'r phat dôi vâi ngu1i nuóc ngoài Cu trü b.t
hap pháp tr nguyen trInh din d v nu6c tr ngày 01/4/2016 dn ht ngày
31112/2016,tüngáy 10/07/2017 dênhêtngày 10/10/2017 vàti'xngày 01/10/2018
dn h& ngày 3 1/03/2019.
1.2. Diu kin bJ sung di vO'i &ng viên dr tuytn ngành ngu' nghip
Ngi.rani lao dng clang k d tuyn ngành ngLr nghip ngoài vic dáp ing các
diu kin chung tai mlic 2.1 thI phãi dáp irng them các diu kin sau:
- Dang cii tn1 tai các huyn yen bin ho.c các huyn dáo hoc cia trng lam
vic tai Han Quc theo Chixang trInh EPS trong ngành ngu nghip.
- Co kinh nghim dáth b&t hoc nuôi trng thüy hal san tren bin, CO sirc
khoê và chju ducic song nu&c d lam vic trên tàu bin hoc cia diiçic dào tao và
cp chimg chi dào t?o dôi vOi các ngành nghê lien quan dn ngu nghip.

2.LphIdiythi
- Thi ting Han: L phi di,r thi (c1 chuyn cho phIa Han Quc) thu bang tin
Vit Nam, tuong ducing 24 USD (khong thu them các khoân khác ngoãi l phi thi
nay).
- Kim tra tay ngh: Không thu phi.
3.K hoch tip nhn dng k dr thi
- Dçrt 1: Tü ngày 08/il den 15/11/2021, to chirc tiêp nhn doi vâi ngui lao
dng dang ci.r tri tai các da phucrng dam bào diêu kin to chi'rc tiêp nhn dàng k.
- Dç't 2: Trong th?yi gian tr ngày 16/11 den ngày 31/12/2021, các dja phucing
xây drng phucrng an tiêp nhn trong vông 08 ngày cho ngithi lao dng chua däng
k d thi trong Dçit 1.
Các dja phtrcrng can dr vào tInh hInh thc tê, müc d dch tai dja phung
duçic quy djnh tti Ngh quyêt 158/NQ-CP ngày 1 1/10/2021 de xay dirng phucing
an tip nhn däng k dir thi vào Dçit 1 và Dçrt 2; thông nhât vói Trung tam Lao
dng ngoài nuórc ye kê hoach tiêp nhn dãng k Dyt 2. Phm vi daphucmg tü
quy mô cap xã hoc phm vi, quy mô nhô nhât có the (duOi cap x) nhàm dào bão
hiu qua, linh hoat trong cong tác to chüc tiêp nhn däng k.
4. Phiro'ng thü'c thi tuyên
- Vôngl: ThitilngHàn
Thi trén may tInh theo hInh thüc trc nghim, gôm 2 k5' näng nghe hiu và dcc
hiu, tong s 40 câu hói, thi gian lam bài 50 phüt, diem so t& da là 200 dim.
Sé frng viên dt yêu cu v ting Han cüa vông 1 d tham gia kim tra tay
ngh vông 2 duçrc lira ch9n theo nguyen tad lay tir nguôi có diem cao nht trà
xung dn khi dü chi tiêu trong s nhüng ngui dat tü 100 dim trà len di vôi
ngành san xut ch tto và 60 dim tr& len di vói ngành ngu nghip.
- Vông 2: Kilm tra tay ngh
Các ni dung kim tra tay ngh: Kim tra sac giác, th hrc, phông vn và k5'
näng ngh co bàn. Trong do k näng ngh ccr bàn gm các ni dung:
+ K5 näng ngh cc bàn ngành san xuât chê t.o: Lp rap hInh khi; 1p bu
lông và dai c; do th tIch ch.t lông, 1p dt b iê, cat day thép.
+ K5 nAng ngh cci bàn ngành ngu nghip: mang vác v.t nng, chu day, ni
day, d.y xe cut kit.
Nguii tr1ing tuyn ducc 1i,ra ch9n theo nguyen tc 1y tü ngui có tng dim
qua 2 vông thi cao nh.t tr& xung dn khi dü chi tiêu.
Nhng ngixàri lao dng dat yêu câu qua 2 vOng thi mói thrc lam h s du
tuyn di lam vic tai Han Quc d giâi thiu vâi chü sir ding Han Qu6c. Sau khi
ducc chü si'r dung Han Quôc la chpn k3 hcTp dông, ngui lao dng mói lam thu
tiic di lam vic tai Han Quc.
5. Thbi gian ti chfrc các kST thi
5.1. K thi tie'ng Han - Vông 1

Dçrtthi
Dgt 1
Dat 2

Ngành
Sãnxutchtao
San xut ch tao
Ngu nghip

Thôigian
21/12-31/12/2021
08/02-2 1/02/2022
22/02'-03/03/2022

5.2 K)) kiém Ira tay ngh - Vông 2
Th?i gian, phuang an kim tra s duçic quyt djnh can cr vào tInh hInh thirc
t. Vic 1ira chpn, phân b nguôri lao dng dr thi theo nguyen t.c ngui lao dng
dàng k d? thi trong dqt nào sê thi ting Han và kim tra tay ngh vào dçit tuong
irng.
A
6. Thong bao yeX so bao danh, tho'i gian, d!a diem thi va ket
qua thi
- Trung tam Lao dng ngoài nuOc s thông báo bang vAn ban ti Sâ Lao
dông - Thixong binh và Xâ hi các tinh, thành ph nhng ni dung sau:
+ Danh sách thI sinh, s báo danh, dja dim thi và ca thi cüa nguäi lao dng
theo tfrng dqt thi d S& thông báo và hung dn cho nguôi lao dng dn d%r thi
ting Han.
kim tra ting Han và k ho.ch kim tra tay ngh. Nhttng ngi.thi
+ K&
h so dAng k du
lao dng dat yêu câu qua hai vông thi sê duqc huóng dn
tuyên.
thi ting Han và kim tra tay ngh cüa ngi.thi lao dng sê dugc cong
- Kt
b trén các trang thông tin din t1r cüa Trung tam Lao dng ngoài nuc
(http://www.colab.gov.vn) và cüa Han Quc (http://www.eps.go.kr; http://eps.
hrdkorea. or.kr/epstopik).
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CONG HOA xA 1101 CR(J NGIIIA V1T NAM
1ôc lap — Tir do — llanh phüc
Ha Nç5i, ngày..fçtháng 10 näm 2021

V/v h.r&ng dn t chirc dthig Ic') dr thi ting
Han nàm 2021 theo Chinmg trinh EPS trong
ngành san xut ch tao và ngix nghip

KInh gCri: Sà Lao dng — Thucing binh và X hi các tinh, thành ph
trirc thuc Trung uong
Thirc hin Cong van s 3569/L[YIBXH-QLLDNN ngày 13/10/2021 c''ia
B Lao dng - Thuong binh và Xà hi thông báo ye kS' thi tiông Han nm 2021
và phôi hqp to chic däng kdr thi tiêng Han theo Chuong trmnh EPS cho nguôi
lao dng trong ngành san xuât chê to và ngu nghip, Trung tam Lao dng ngoài
nuâc trân tr9ng dê ngh qu? S& phôi hcp triên khai mOt so ni dung lien quan
nhixsau:
1. Chuân bj tip nhn däng k dir thi ting Han
- Trin khai 1p Phuong an t chirc dang k d thi cho nguôi lao dng phi
h9p v&i tInh hinh thi,rc tê ti dja phuong, dam bão an ninh, trat tçr; phOng chOng
d]ch bnh Covid-19 theo quy djnh, huóng dn cüa cci quan chirc nang.
- Thông báo cong khai bàn "Thông báo k hoch t chirc k' thi ting Han
n.m 2021" (kern theo) trên các phucing tin thông tin tai da pht.rcing và khào sat
so luçing nguôi1ao dng có nguyen vong dáng k dir thi. Thông báo bang van
bàn cho Trung tam Lao dng ngoài nuâc thông tin ye da di&n tiêp nhn dàng
k d thi, dçr kiên sO luçmg irng viên dang k>'r dir thi theo môi ngãnh truc ngày
25/10/2021.
- Trung tam s giri Don d.ng k5r dii thi ting Han, con d.u, tâi lieu kim tra
sac giáccüa Co quan Phát triênnguôn nhan lc Han Quôc (HRE-Hãn Quoc).va
Ti rcii giâi thiu ye Chuong trinh EPS t&i qu S& tru&c ngày tiêp nhn dàng k
dr thi:
2. T chfrc tip nhn däng k3 thi ting Han
2.1 Th&i gian tilp nhçn dàng kj5:
- Bçrt 1: Ti ngày.08/11 dn 15/11/2021, th chirc tiêp nh.n dôi vái ngu5i
lao dung dang cu tr ti các dja phuong dam bão diêu kin tO chrc tiêp nhn
dang k (khOng thu,c khu vrc, dja phucmg dang áp ding cách ly y tê vting).
- Dçrt 2: Trong thai giantr ngày 16/11 den ngày 3 1/12/2021. Các da
phuong xây dirng phucing an tiêp nhn trong vông 08 ngày cho nguôi lao dQng
chua dàng k dr thi trong Dçrt 1 và thông báo v&i Trung tam Lao dng ngoài
nuâc ye thai gian và dja diem tiOp nhn cii the.
Các dja phucing can ci.r vào tinh hInh thc t, mirc d dich ti dja phuong
duic quy djnh tti Ngb quyêt 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa Chinh phü và
quy djnh cüa các cci quan chüc nàng dê xây di.rng phucing an tiêp nhn dang k'
dir thi vào Dçit 1 và Dçit 2. Phm vi dja phucmg tiêp nhn dàng k tiir quy mô cap

2
xã hoc phm vi, quy mô nhô nht có th (duó'i c.p xä) nhrn dáo bàn hiu qua,
linh hoat trong cong tác chüc tiêp nhn d.ng k.
2.2. TrInh ty' tiêil, nhn däng k) th tiê'ng Han: Qu' S trin khai t chirc
thrc hin tip nhin dng k theo dng huthig dan tai bàn "Quy trinh tiêp nhn
d.ng k dir thi tiêng Han näm 2021" (phy lyc 1 kern thea).
2.3. Biçn pháp /cim z'ra dam báo ngwài lao dng dzng dô'i tzcçing và dáp
&ng diêu lcin dy' thi:
£ dam bàn nguñ lao ctng d.ng k d thi dung di ttxgng và dáp 1ng diu
kin dir thi theo quy drih tai Ph lic kern theo Cong van so 35691LDTBXH1QLLDNN ngày 13/10/2021 cüa B Lao dng —Thixang binh và X hOi, dê ngh
quSi:
- Tu vn, khuyn cáo ngthi lao dng tix kim tra, nu dü các diu kin theo
quy djnh tai hu&ng dan trôn mói dng k dr thi;
- Can cir vào các thông tin trong Giy chirng minh nhân dânlThé càncuc
cong dan, H chiêu cüa ngithi lao dQng, clii tiêp nh.n dang k dr thi dôi vâi
nhüng ngi.thi lao dng dáp 1r11g các diêu kin;
- Hu&ng dn và yêu cu ngu?ñ lao dng kê khai trung thirc thông tin vào
các vn bàn sau: "Bàn ké khai thông tin" (phy lyc 2 kern theo); "Bàn cam kk'
doi vai nguo'l lao d9ngve nrnc dung h?n hcip dong hoac cu tru bat hcip phap tal
Han Quoc tr nguyen nir&c trong các kho ãng thii gian: tr ngày 01/4/2016 den
hêt ngày 3 1/12/2016, tr ngày 10/7/2017 den hêt ngày 10/10/2017 và t1r ngày
01/10/2018 den ngay het ngay 3 1/3/2019 (phy 4w 3 kern thea,); Dcin dang Icy dir
thi theo hix&ng dk (phy lye 4 kern theo).
2.4. Chi phi dy' thi tie'ng
cza ngwài lao dc5ng: thu bng tin Vit Nam
dông tucmg throng 24 USD/ngu?i, Trung tam Lao dng ngoài nuóc s có vn
bàn giri qu Si
miic thu ci the truàc ngày tiêp nhn dàng k và dàng trCn
website www.colab.gov.vn.
......
3. Cac cong viçc san kin tiep nhn dang ky
Trung t.m Lao dng ngoâi nuOc d nghj qu S:
- Kt thiic thè'i gian dàng k cüa mi ngày (tnróc 1 8h00) thông báo s
krcing ngi.rô'i lao dng dâ dng k dr thi (qua so din thoai: 0243.7303.0199 may
lé 120) cho Trung tam Lao dng ngoài nu&c dê Trung tam thông báo cho phia
Quôc.
- Ngay trong t6i ngày k& thüc dàng k mi dcit thi, d nghi qu S& rà soát
và thông báo ch.mnh xac so luqng nguM däng k)" d1r thi dê Trung tam thông báo
cho phIa Han Quôc, dOng thôi gri cho Trung tam Lao dng ngoài nuóc danh
sách ngithi lao dng dàng k' di,r thi nêu trén theo mâu (phy lyc 5 km thea) và
danh sách Dcrn dir thi không sü dmg (phy lyc 6 kern thea) vào horn thu din tfr
tai da clii: kierntratienghan@gmail.com (Trong phân Subject ghi r ten S, vi
dii: " Sc LDTBXH tinh Thanh Hóa"). Sau ngàykêt thüc dàng k Dcct 1 (15/11)
và ngày kêt thuc däng k3 cüa Dgt 2, mci thay dôi lien quan den danh sách và sO
luçing dàng k sê khOng duqc phua
QuOc chap nhân.
to
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- Trong ngày 16/11/2021 (kt thi'jc dng k Dcit 1) và ngày kt thc dàng
k Dçit 2 chuyên toàn b )on dàng k3 dr thi (dã xêp theo thu tir tang dan cüa so
báo danh), Bàn kê khai thông tin, con dâu, tài 1iu kiern tra sc giác và danh sách
ngui lao dng dáng k dr thi có xác nhn cüa qu' S v Trung tam Lao dng
ngoài nuOc. Dé phIa TiRD Han Quôc kip thai nhp dr 1iu nguôi lao dng v.ào
may tinh, DoT! dáng k phài thrçic chuyên ye Trung tarn chm nhât vào ngày
20/11/2021 dôi vói Dcit 1 và sau 05 ngày kã tr ngày kt thuc dang k Dcit 2.
Lu'uy':
+ Phn Dan däng k dr thi chuyn iai cho Trung tam Lao dng ngoài nuàc
duçic x6p theo thr tr tang dan ci:ia so báo danh, chia thành tirng tp theo dái 100
so báo danh. Môi t.p dan dirge cho vào trong mQt phong hi (phong hi không dan
kIn dê Trung tam Lao dng ngoài nuóc có the kiêm tra lai dcm tnthc khi chuyên
cho phiaHãn Quôc), ngoài phong hi ghi day dü cáo thông tin theo mâu cüa phIa
Han Quoc yeu cau (pht lyc 7 kern the0).
+ Cáo can b dirge qu S giao phi trách vic t chic tip nhn dng k
d thi càa ngi.thi lao dng tti da phuong ghi thông tin vào Bàn cam kêt theo
mu hy lyc 8 kern theo) và chuyên 1.i cho Trung tarn Lao dng ngoãi nu&c.
+ D hçtn ch vic h sa bj. phIa Bàn Qu& trà 1i, ánh hu&ng dn tin trInli.
giói thiu ho sa cUa nguii lao dng, dé ngh qu Sc yêu câu nguii lao dng diên
cáo thông tin vào Don dàng k dày dCi, chinh xáe, rô rang. Anh chân dung dan
trên Dan clang k phái dan che hét phan viên & khung dan ành, anh không có
viên, sach, sir dimg phông trang, mc áo tôi màu (theo phy lyc 10 kern theo,).
4. Thông báo danh sách thI sinh dir thi, sbáo danh, thb'i gian, da
dim thi
Theo k ho?.ch cüa HRD Han Quc, k' thi ting Bàn trong ngành san xu.t
chê to và ngu nghip nm 2021 dirge to chue nhu sau:
Dçrt thi
Dat 1
Dot 2

Ngành
San xut ch tao
Sãnxuâtchtao
Ngu nghip

Thbi gian
21/i231/ 12/2021
08/02-2l/02/2022
22/02-03/03/2022

K ho.ch kim tra tay ngh: C.n cu vào tInh hInh thçrc t, Trung tam lao
dng ngoài nuâc sê thông báo phucmg an, ni dung kiêm tra tay nghê sau.
Danh sách thI sinh dr thi, s baa danh, da dim và thôi gian thi cia mi
dçt thi s dirge thông báo trên trang thông tin din tCr ca Trung tam Lao dng
ngoài nuóc (www.colab.gov.vn) và cüa HRD (www.epstopik.hrdkorea.or.kr),
dng th?i Trung tam Lao dng ngoài mn9c sê thông báo bang van ban tói qu S&,
5. Thông báo kt qua thi ting Han
Sau khi có k& qua cüa mi dc,t thi tiêng Bàn, Trung tarn Lao dng ngoài
nude së thông báo bang van bàn den qu S& danh sách nguäi lao dng dt yêu
cu dng th?ñ clang tài trén trang thông tin din tCr cüa Trung tam Lao dng
ngoài nuOc (www.colab.gov.vn).

4
A

6. Krnh phi ho trq to chirc tiep nhn dang ky
Trung tam Lao dng ngoài nithc s h trg qu Sà kinh phi d t chrc tip
nhin dàng k dir thi tiêng Han, mIrc kinh phi ho trçi duge tmnh trên ca s& so
lugng lao dng d.ng k dü diu kin dr thi tiêng Han cüa cã 02 dçit thi, cii the
thur sau:
- fi vói dia phi.rcmg Co s lucmg lao dng ctü diu kin dr thi duói 500
ngud, h trçY: 5.000.000 dôngldjaphuang (Nàm triu dông/da phrnmg).
- D& vii dja phi.rong có s lucmg lao dng dü diu kin dir thi tt'r 500 dn
duii 3.000 nguOi, h trçi theo so luçng thrc tê vi m1rc: 10.000 dOnngui
däng k dü diêu kin d1r thi.
- Di v&i dja phuung cO s h.rçmg lao dng dàng k dü diu kin dr thi tt'r
3.000 ngi.xô'i tr& len, hO trçi: 30.000.000 dôngIda phtrcmg (ba mixai triu
dông/da phuo'ng).
Trung tam Lao dng ngoãi nuc sê k hçip dhng nguyen te vri qu Si d
thirc hin các ni dung cong vic theo diing quy dinh. Sau khi nhn thrçic vn ban
thông báo so lu9ng và danh sách ngu&i lao dng dü diêu kiên tham du hai dot thi
tiêng Han, d nghj qu Sr hoan thin ho sa thanh toán gtri Trung thin Lao dng
ngoài nithc dê Trung tam chuyên Ira kinh phI trên. Ho sci thanh toán bao gôm:
- Hçip dng và biên ban thanh l hqp dng (mu kern theo);
- Hóa don tài chInh ho.c biên lai thu phu/l phI theo quy djnh;
-Côngvndnghjthanhtonkinhphihtra,trongdO ghirôthôngtinvtài
khoãn nhn tiên cüa qu Sà, kern theo danh sách ngi.thi lao dng dü diu kin d? thi.
- Vn ban giao nhim vi ci:ia qu S cho dan vi trrc thuc thrc hin nhim
vu nay (neu co).
D ng qu S& giri thông tin dja clii email nh.n hçp dng vâ biên ban thanh
l2 hçp dông hp thu din tr tcktcolabgmail.com dê Trung tam giri mu.
- TrQIig thii. giantipnhn dng .krnêu co vurng rn.c, dênghi-quS& liênhê
vói Trung thm theo so din thoai 0243.7303.0199 may lé 113, 120 (Phông Tuyn
ch9n lao dng) hotc 124 (Phông Tài chInh — Kê toán) dê phôi hçip giãi quyêt.
Trân trçng cam an si.r phi hccp cija Qu S&.//
ye

ye

N nhn:
- Nhii trên;
- Thu trlx&ig Nguyn Ba Hoan (d báo cáo);
- Cic QLLDNN;
- Van phông I{RD ti Vit Nam (d p/h);
- Unh do TI';
- Các phong, VP thuc TI';
- Ltru: VT, TCLD.

THÔNG BAO
HOiCH TO CH(rC K Tifi TIENG HAN NM 2021
NGAN}I sAN XUAT CHE TAO vA NGU NGIfLP
o Cong van s44W,fJTTTMNN-TCLD ngàyl5/1O/2021,)
g Ban ghi nhà gitta BQ Vic lam vàLao dng Han Qu& và BQ Lao
dông" iwng bi
X hôi Viêt Nam ye viêc phái cu va tiêp nhân ngurcli lao dông Viét Nam
sang 1" .
Quc theo churcing trInh tri.rth cp phép cho lao dng nuâc ngoài cüa
ChInh phtX
uôc (Ch'txcing trInh BPS), theo k hoch d duqc thông nhât giva hai B, k' thi
tiêng Han n.m 2021 cho nguthi lao dng có nguyen vçng di lam vic ti Han Quoc theo Chucmg
trmnh EPS trong ngânh san xuât chê tuo va ngu nghip s duçic to chixc nhu sau:
Ngthi lao dng ding k tham gia chrnmg trinh BPS së phãi thaw dii 2 vông thi, bao
gôm:
Vông 1: Thi näng lire tiêng Han (EPS — TOPIIK)
Vông 2: Kim tra tay ngh.
Chi nhitng ngurãi d.t yCu c&u qua VOng 1 mâi duçic tham dr Vông 2. Nguri lao dng dt
yeu câu qua cà 2 vOng thi mcci dü diu kiin np ho sci dàng k)2 dr tuyên di lam vic ti Han
Quôc theo Chixcng trinh EPS.
I. Thông tin v k5' thi ting Han
1. Ngành ngh däng k: San xut ch tao; Ngu nghip
- Mi rng viên chi ducic np duy rtht 01 chin dàng k dçr thi.
- L%ra 0h9n ngh cUa ngânh san xut ch tao: lra chçn 1 trong 3 ngh: 1p rap, do 1umg, gia
cOng d dang k3' lTnh vijc lam vic.
- Lira ch9n ngh c1ia ngành ngt.r righip: Nuôi trng, dánh bt
2. Dir kin s lirqng ngirôi dt yêu cu:
Ngành

San xut
ch to

Ngir
nghip

Dim ti
cia — Vông
1

Tiêu chI dáuh giá Vông 1

200 diem

S6 lircing ngui dat yêu u thi ting Han-bng-s&chi tiêu durçrc
pbân bi, iira chçn theo nguyen t.c ly tfr ngirôi cO dim cao nht
tr& xung dn khi dt tin chi tiêu s lucmg trong s6 nhung ngu?ñ dat
tr 100 dim trâ len.

200 di m

S luqng ngi.thi dat yêu cu thi ting Han bang s chi tiêu thiçic
phân b, lxa chçn theo nguyen tc Iy tfr ngu'Oi có dim cao uht
tr& xung dn khi d.t tin chi tiêu s lucrng trong s nhng nguthi dat
tr60dimtr&lên.

Ngthi lao dng thi d ting Han bt buc phài tham gia kim tra tay ngh. Cn cir vào tinE
hinh thrc t& k ho?ch clii tit va nOi dung kim tra tay ngh së thrcic thông báo sau.
3. Diêu kiin dàng k d thi:

3.1. Diu kin c/lung
NguOi lao dng dang k dii thi ting Han näm 2021 phài Co dü các diu kin sau:
- Tr 18 dn 39 tui (nhUiig ngithi sinh trong khoãng thii gian tr ngày 09/11/1981 dn
ngày 08/11/2003);
- Không có an tIch theo quy djnh cüa pháp lu.t;
i

