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    Số:          / UBND-LĐTBXH 

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

        Tây Hòa, ngày       tháng 7  năm 2022 

            V/v hướng dẫn tổ chức đăng ký 
dự thi tiếng Hàn năm 2022 theo Chương trình 

  EPS trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp. 
 

   Kính gửi: 

           - Các cơ quan, đơn vị huyện; 
           - UBND các xã, thị trấn. 

 
Trên cơ sở Công văn số 819/SLĐTBXH-LĐVL ngày 05/7/2022 của Sở lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi tiếng 
Hàn năm 2022 theo Chương trình EPS trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp , 

UBND huyện triển khai các nội dung cụ thể, như sau: 
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển theo Chương trình EPS năm 2022 

Người đăng ký dự tuyển có độ tuổi từ 18 đến 39 tuổi (có ngày sinh từ ngày 
16/7/1982 đến ngày 13/7/2004). 

(Chi tiết tại Công văn số 2284/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 30/6/2022 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội) 
2. Ngành nghề tuyển chọn: Ngành nông nghiệp và ngành ngư nghiệp. 

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi 
Tiếp nhận đăng ký dự thi trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp: từ ngày 

13 đến 15/7/2022 (trong giờ hành chính) tại Sở Lao động – Thương binh và Xã 
hội tỉnh Phú Yên; địa chỉ: số 01 đường Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên. 
4. Thủ tục tiếp nhận đăng ký và lệ phí dự thi 

- Người lao động mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công 
dân; 01 bản photo mặt trước của Giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân; 02 ảnh 

chụp trực tiếp cỡ 3,5 cm x 4,5 cm (phông màu trắng, áo có màu khác với màu của 
phông, ảnh chụp trong vòng 3 tháng); Hộ chiếu của người lao động. 

- Điền vào đơn đăng ký dự thi (được phát miễn phí). 

- Nộp lệ phí thi bằng tiền Việt Nam tương đương 24 USD 
Lưu ý: Người lao động phải trực tiếp đến đăng ký. 

Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm, thời gian tổ chức 
kỳ thi, cụ thể: 

Đợt thi Ngành Thời gian 

Đợt 1 Ngành nông nghiệp 16/8 đến 19/8/2022 

Đợt 2 Ngành ngư nghiệp 13/9 đến 16/9/2022 

 
Mọi thông tin chi tiết về chương trình được đăng tải trên thông tin điện tử 

của Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên tại địa chỉ: 
Solđtbxh.phuyen.gov.vn, vào mục “thông báo” và Trang thông tin điện tử của 
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Trung tâm Lao động nước ngoài tại địa chỉ: www.colab.gov.vn tại Mục tải biểu 
mẫu. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn 
thông báo rộng rãi để người lao động biết tham gia./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện; 
- Lưu: VT, PLĐTBXH. 

    KT. CHỦ TICH 
    PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
                      

 
 
                        Mai Ne 
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