
1 

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH QUẢNG NINH 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 559/KH-TTDVVL Quảng Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2022 
 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS  
lần 02 năm 2022 

 

  

Thực hiện Công văn số 698/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 29/9/2022 của Bộ Lao 
động - Thương binh và xã hội v/v hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 
2022 theo chương trình EPS lần 02 năm 2022 và Công văn số 3150/LĐTBXH-CSLĐ 
ngày 03/10/2022 của Sở Lao động - TB&XH về việc tổ chức đăng ký dự thi tiếng 
Hàn năm 2022 theo chương trình EPS lần 02/2022. 
 Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức 
đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư 
nghiệp năm 2022 như sau: 

I. THÔNG TIN VỀ KỲ THI 

- Ngành tuyển chọn: sản xuất chế tạo; ngư nghiệp. 

- Chỉ tiêu tuyển chọn: ngành sản xuất chế tạo: 1.500 người; ngành ngư nghiệp: 
422 người. 

- Mỗi ứng viên chỉ được nộp duy nhất 01 đơn đăng ký dự thi.  

- Thời gian tiếp nhận đăng ký: 17/10 - 21/10/2022 (05 ngày) 

- Thời gian thi tuyển dự kiến: 21/11 - 30/11/2022 

- Thời gian thông báo kết quả dự kiến: 15/12/2022 

- Công tác ra đề thi, quản lý, chấm bài và tổ chức kiểm tra tay nghề do Cơ quan 
phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) chịu trách nhiệm. 

Người lao động đăng ký tham gia chương trình EPS sẽ phải tham dự 2 vòng thi, 
bao gồm:  

 Vòng 1: Thi năng lực tiếng Hàn (EPS – TOPIK)  

 Vòng 2: Kiểm tra tay nghề.  

Lưu ý: Người lao động  đạt yêu cầu qua Vòng 1 mới được tham dự Vòng 2. 
Người lao động đạt yêu cầu qua cả 2 vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự 
tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.  

II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

1. Điều kiện chung 

Người lao động đăng ký dự tiếng Hàn năm 2022 phải có đủ các điều kiện sau: 
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-  Độ tuổi: Từ 18-39 tuổi (Những người sinh trong khoảng từ ngày 18/10/1982 
đến ngày 17/10/2004); 

-  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 tổng 
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. 

2. Điều kiện bổ sung đối với từng ngành 

Căn cứ vào ngành nghề đăng ký, người lao động đăng ký dự tuyển ngoài việc 
đáp ứng các điều kiện chung tại mục 1.1 nêu trên, thì phải đáp ứng các điều kiện sau: 

2.1 Ngành sản xuất chế tạo 

Người lao động đang đăng ký thường trú tại các địa phương không tạm dừng 
tuyển chọn theo Công văn 2285/ LĐBTXH-QLLĐNN ngày 30/6/2022 của Bộ Lao 
động  - Thương binh và xã hội. Đối với người lao động chuyển đăng ký thường trú từ 
các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2022 đến các địa phương không bị tạm 
dừng tuyển chọn thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 
năm tính đến ngày 17/10/2022. 

2.2 Ngành ngư nghiệp 

-  Người lao động thường trú tại các huyện ven biển và hải đảo (bao gồm các 
huyện tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình 
EPS năm 2022). Đối với người lao động chuyển đăng ký thường trú từ các địa 
phương không tuyển chọn trong ngành ngư nghiệp hoặc các địa phương tạm dừng 
tuyển chọn năm 2022 đến các địa phương được tuyển chọn nói trên thì phải có thời 
gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 17/10/2022;  
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- Yêu cầu có kinh nghiệm đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy hải sản trên biển, có 
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. 

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong 
ngành ngư nghiệp về nước đúng thời hạn hợp đồng (bao gồm trường hợp người lao 
động đăng ký thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2022, người 
lao động thường trú tại các địa phương không tuyển chọn ngành ngư nghiệp nêu 
trên). 

III. PHƯƠNG THỨC THI VÀ CẤU TRÚC BÀI THI TIẾNG HÀN 

1. Phương thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính. 

2. Cấu trúc bài thi: 

Vòng 1: thi tiếng Hàn 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. 

Phần thi 
Số lượng 
câu hỏi 

Thời gian 
làm bài 

Tổng điểm 
tối đa 

Đọc hiểu 20 25 phút 
200 điểm 

Nghe hiểu 20 25 phút 

Tổng số 40 50 phút  

- Phần thi đọc và phần thi nghe được tiến hành liên tục không nghỉ giải lao. 

Vòng 2: Những người lao động có kết quả thi tiếng Hàn đạt từ điểm sàn trở lên 
(110 điểm đối với ngành sản xuất chế tạo, 60 điểm trở lên đối với ngành ngư nghiệp) 
sẽ thực hiện kiểm tra tay nghề sau khi hoàn thành bài thi tiếng Hàn. Nội dung thi bao 
gồm: kiểm tra sắc giác, thể lực. 

Những người 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. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi 

Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022 (05 ngày) 

2. Địa điểmtiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh. 

Địa chỉ: Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B, Phường Cao Xanh, TP Hạ 
Long,tỉnh Quảng Ninh. 

3.Giấy tờ người lao động phải mang theo khi đăng ký: 

Khi đến đăng ký, người lao động phải chuẩn bị và xuất trình các giấy tờ sau để 
cán bộ tiếp nhận đăng ký kiểm tra, đối chiếu: 
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- 02 ảnh chân dung kích thước 3.5 * 4.5 cm (Chụp trong vòng 3 tháng, không có 
viền, ảnh sạch và rõ nét, không chỉnh sửa, sử dụng phông trắng, mặc áo tối màu); 

- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu 
và 01 bản photo giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) để 
dán vào Đơn đăng ký dự thi; - Bản gốc Hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận thông 
tin cư trú; 

- 02 ảnh cỡ 3,5x4,5cm (chụp trong vòng 3 tháng gần nhất, giống với ảnh hộ 
chiếu, ảnh không được chỉnh sửa, sử dụng phông trắng, mặc áo tối màu, không có 
viền, sạch); 

- Hộ chiếu sử dụng xuất cảnh sang Hàn Quốc lần gần nhất (đối với người lao 
động về nước đúng hạn hợp đồng). 

- Lệ phí dự thi được thu bằng tiền Việt Nam (tương đương 24 USD/người). Ứng 
viên đã nộp tiền nhưng hủy bỏ đăng ký trong thời gian tiếp nhận đăng ký vì lý do bất 
khả kháng sẽ được hoàn lại lệ phí. Tuy nhiên sau khi đã hủy bỏ đăng ký, người đó sẽ 
không được phép đăng ký lại. 

Lưu ý: Người lao động không phải nộp thêm bất cứ khoản chi phí nào khác. 

Những ứng viên có thông tin trong căn cước công dân hoặc hộ chiếu không 
trùng khớp với thông tin trong Đơn đăng ký dự thi sẽ không thể nhập cảnh Hàn Quốc.     

      Thông tin cá nhân (tên, ngày tháng năm sinh và giới tính) và ảnh của ứng viên 
được cung cấp trong Đơn đăng ký dự thi sẽ được sử dụng trong suốt quá trình tham 
gia Chương trình EPS và không thể thay đổi những thông tin này. 

4. Thời gian,kế hoạch chính thức về ngày thi và địa điểm thi tiếng Hàn: 

4.1 Kế hoạch tổ chức thi 

Thời gian và địa điểm tổ chức thi sẽ được Trung tâm Dịch vụ việc làm gửi thông 
báo bằng văn bản đồng thời trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động 
ngoài nước tại địa chỉ: http://colab.gov.vn và trên trang Fanpge : Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Quảng Ninh cũng có thông báo cụ thể. 

4.2. Hình thức thông báo:  

- Website Trung tâm Lao động ngoài nước: http://www.colab.gov.vn 

- Website Chương trình EPS: http://www.eps.go.kr.  

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

- Cổng thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh: 

http://www.quangninh.gov.vn/So/solaodongthuongbinhxahoi 

- Fanpage: Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh 

4.3 Thông báo kết quả điểm thi cụ thể của từng ứng viên:  

Kết quả điểm thi cụ thể của từng ứng viên xem tại: http://www.eps.go.kr  

IV. MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2022 

http://colab.gov.vn/


5 

1. Tất cả ứng viên thi Vòng 1 đạt từ điểm sàn trở lên được tự động đăng ký 
tham dự kiểm tra tay nghề Vòng 2.  

2. Việc đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề không đảm bảo 
là người lao động được đi làm việc tại Hàn Quốc mà mới chỉ là điều kiện để người 
lao động được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.  

3. Ứng viên bị mù màu, khả năng nhận biết màu sắc kém sẽ bị loại. Trường 
hợp gặp vấn đề về cột sống, bị thoát vị đĩa đệm hoặc có dị tật, khuyết tật ở tay, chân 
có thể sẽ bị loại khỏi danh sách người lao động đủ điều kiện để giới thiệu cho các 
doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn. 

 4. Những lao động đã từng cư trú tại Hàn Quốc theo visa E9 (lao động EPS) 
hoặc (và) visa E10 (thuyền viên gần bờ) từ 05 năm trở lên (không phân biệt làm việc 
hợp pháp và không hợp pháp) không được tham dự kỳ thi.  

5. Ứng viên chỉ nộp duy nhất khoản tiền Việt Nam tương đương với 24 USD 
khi đăng ký dự thi tiếng Hàn.  

6. Thí sinh không được sử dụng các thiết bị điện tử (bao gồm điện thoại/điện 
thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân, thiết bị nghe nhạc và xem phim, 
máy ảnh hoặc bất cứ thiết bị liên lạc nào có khả năng thu, phát thông tin) trong quá 
trình thi. Việc mang theo hoặc sử dụng các thiết bị điện tử trong quá trình thi sẽ bị 
xem là hành vi gian lận.  

7. Thí sinh có hành vi gian lận, không trung thực trong kỳ thi sẽ bị cấm tham 
gia Chương trình EPS trong vòng 04 năm.  

8. Nếu có sự khác biệt về các thông tin cá nhân (họ tên và ngày tháng năm 
sinh) giữa CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Đơn đăng ký dự thi tiếng Hàn thì hồ sơ 
đăng ký dự tuyển đi làm việc Hàn Quốc sẽ không được chấp nhận dù người lao động 
đã có kết quả thi đạt yêu cầu.  

9. Những người lao động không đạt yêu cầu về sức khỏe theo quy định của 
Hàn Quốc và những người đã từng có thời gian cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ 
không được đi làm việc tại Hàn Quốc.  

10. Sau khi nhập cảnh Hàn Quốc, nếu người lao động có kết quả xét nghiệm 
dương tính với chất gây nghiện sẽ phải về nước.  

11. Theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội Việt Nam, Trung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan 
duy nhất có thẩm quyền phái cử người lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn 
Quốc theo Chương trình EPS.  

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng TTTTLĐ – Đào Tạo 

- Tham mưu cho trung tâm về nội dung phối hợp với các Phòng Lao động – 
TB&XH, các tổ chức đoàn thể tại địa phương để tuyên truyền rộng rãi tới người dân 
trên địa bàn tỉnh được biết; đăng tải, quảng bá trên các trang mạng xã hội, fanpage 
của trung tâm và các phương tiện truyền thông địa phươngvề nội dung kế hoạch này. 
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- Tham mưu, xây dựng kế hoạch; tổ chức tiếp nhận đăng ký, theo dõi cập nhật 
tình hình, tiến độ thực hiện; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người 
lao động có nhu cầu; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động – 
TB&XH theo quy định. 

- Phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước để theo dõi, hỗ trợ người lao 
động trong quá trình tham gia đăng ký xuất khẩu lao động; xây dựng kết nối nhóm hỗ 
trợ địa phương, người lao động qua mạng xã hội để truyền tải thông tin và giải quyết 
kịp thời các phát sinh. 

- Phân công và giám sát, đôn đốc các cá nhân thuộc Phòng/chi nhánh triển khai 
hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch.  

2. Phòng Hành chính – Kế toán:  

- Hỗ trợ phòng thông tin thị trường kiểm soát số người lao động đến đăng ký 
đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

3. Các Chi nhánh tại Trung tâm 

- Đăng tải, quảng bá thông tin theo Kế hoạch tại các trụ sở Chi nhánh. 
 Trên đây là Kế hoạch Tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS 
trong ngành ngư nghiệp năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh. 

Đề nghị các phòng/ chi nhánh thực hiện ./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Sở LĐTB&XH (B/cáo); 
- G.Đốc Trung tâm (B/cáo); 
- Phòng LĐ-TB&XH 13 địa phương (P/hợp); 
- Thành đoàn Hạ Long (P/hợp); 
- Phòng: TTTTLĐ–ĐT, HC-KT (T/hiện); 
- Các chi nhánh (T/hiện) 
- Lưu VT, phòng TTTTLĐ - ĐT 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Trần Thị Thanh Vân 

  

 
 
 



7 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-04T10:48:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Hữu Hùng<phamhuuhung@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh - Phone: 02033 638468 - Email: sttvtt@quangninh.gov.vn
	2022-10-05T07:47:49+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NINH
	Trần Thị Thanh Vân<tranthithanhvan.sldtbvxh@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-05T08:19:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM<ttdvvl.sldtbvxh@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




