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    Số:       /SLĐTBXH-LĐTLBHXH      
V/v rà soát danh sách lao động đã nộp 

tiền đi làm việc tại Hàn Quốc nhưng 

không xuất cảnh 

 Kon Tum, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;  

 

Thực hiện Công văn số 332/TTLĐNN-TCKT ngày 08/5/2020 của Trung 

tâm lao động ngoài nước về việc rà soát danh sách lao động đã nộp tiền đi làm 

việc tại Hàn Quốc nhưng không xuất cảnh. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố nội dung sau: 

- Các đơn vị hỗ trợ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của 

địa phương để người lao động được biết theo nội dung tại văn bản nêu trên. 

- Rà soát, đối chiếu và cung cấp danh sách những người lao động đã nộp 

tiền đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong khoảng thời gian từ 

năm 2006 đến năm 2018 theo quy định nhưng vì những lý do khác nhau mà không 

xuất cảnh được, chưa làm thủ tục rút khoản tiền đã nộp để Trung tâm hoàn trả tiền 

cho người lao động (lập danh sách theo mẫu tại Công văn số 332/TTLĐNN-TCKT 

ngày 08/5/2020 gửi kèm văn bản này) 

Các đơn vị báo cáo rà soát, tổng hợp gửi về Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội trước ngày 29/5/2020  để Sở tổng hợp chung báo cáo Trung tâm Lao động 

ngoài nước. 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị đơn vị phối hợp triển khai./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm DVVL tỉnh; 

- Lưu VT, LĐTLBHXH. 

 GIÁM ĐỐC 
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