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THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS  

lần 2 năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 2117/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 30/9/2022 

của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum V/v triển khai tiếp nhận 

hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn, đợt 2 năm 2022 theo nội dung Công văn số 

698/TTLĐNN-TCLĐ ngày 29/9/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước về 

phối hợp tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2022 theo Chương trình 

EPS lần 2 năm 2022. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum thông báo đến người lao động 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn 2022. 

1. Điều kiện đăng ký dự thi 

Người lao động đăng ký dự thi Hàn năm 2022 theo Chương trình EPS lần 2 

năm 2022 phải có đủ các điều kiện sau đây: 

- Người lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kon Tum (có thời gian cư 

trú tối thiểu tại địa phương là 01 năm tính đến ngày 17/10/2022). 

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

18/10/1982 đến ngày 17/10/2004); 

- Không có án tích theo quy định của pháp luật; 

- Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam và chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn 

Quốc; 

- Không có thân nhân (bố, mẹ, 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. 
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2. Thời gian tiếp nhận đăng ký dự thi: Trong giờ hành chính, Từ ngày 

17/10/2022 đến ngày 21/10/2022. 

3 Cách thức đăng ký: Người lao động trực tiếp đến đăng ký tại địa điểm 

đăng ký thi (không được đăng ký hộ) 

4. Các giấy tờ cần thiết khi đăng ký 

- Đơn đăng ký sẽ được phát tại địa điểm đăng ký; 

- 01 bản photo mặt trước Giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công 

dân, hộ chiếu) để dán vào Đơn đăng ký (kèm theo bản gốc để đối chiếu); 

- 03 ảnh kích thước 3,5 x 4,5 cm (Ảnh được chụp trong vòng 03 tháng, có 

phông màu trắng, không viền, được chụp trực tiếp, không sử dụng ảnh scan, không 

qua chỉnh sửa bằng phần mềm, khi chụp ảnh người lao động mặc áo có màu khác 

với màu của phông và không được đeo kính);   

- 01 bản phocopy sổ hộ khẩu (kèm theo bản gốc để đối chiếu); 

- Lệ phí: 24 USD (nộp bằng tiền Việt Nam tương tiền USD tại thời điểm 

đăng ký). 

 (có Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2022 trong ngành sản 

xuất chế tạo, nông nghiệp và ngư nghiệp kèm theo) 

5. Địa điểm đăng ký: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum. 

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:  

 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum, số 01 đường Nguyễn Thị 

Định, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - Điện thoại: 02603.868.907.  

 Website: https://vieclamkontum.vn/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/kontumdvvl 

 
Nơi nhận: 
- Đài PT-TH tỉnh (đưa tin); 

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Báo cáo); 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố (p/h); 

- Các phòng chuyên môn thuộc TT (T/h); 

- Lưu: VT, DVVL.  

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Anh Triết 
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