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VÒNG 2 - KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
ĐỢT 1 – NĂM 2020

Kế hoạch tổ chức thi Vòng 2

Đợt thi
Thời gian nộp hồ sơ đánh giá

năng lực (nếu có)

Thông báo địa
điểm và thời

gian thi Vòng 2

Tổ chức thi Vòng 2

(dự kiến)

Thông báo

kết quả cuối

cùng

Đợt 1 03/02 – 05/02/2020 (03 ngày) 07/02/2020 12/02 – 18/02/2020 28/02/2020

Lưu ý: Vòng thi thứ 2 bao gồm 2 nội dung:

+ Kiểm tra tay nghề: áp dụng bắt buộc đối với tất cả ứng viên thi đỗ Vòng 1.

+ Đánh giá năng lực (không bắt buộc): áp dụng đối với những ứng viên đã nộp hồ sơ đánh
giá năng lực trong thời gian tiếp nhận.

1. Cách thức nộp hồ sơ đánh giá năng lực.

○ Đối tượng được nộp hồ sơ xét tuyển phần đánh giá năng lực

- Là những ứng viên đã thi đỗ Vòng 1.

- Đáp ứng ít nhất 1 tiêu chí trong số những tiêu chí sau:

+ Có kinh nghiệm làm việc trong ngành, nghề đăng ký dự thi;

+ Có bằng cấp xác nhận đã hoàn thành các chương trình đào tạo dài hạn có liên quan đến

ngành, nghề đăng ký;

+ Có chứng chỉ nghề cấp quốc gia liên quan đến ngành, nghề đăng ký.

○ Thời gian tiếp nhận hồ sơ đánh giá năng lực: từ ngày 03/02 – 05/02/2020 (03 ngày).

○ Địa điểm: Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo trên trang Thông tin điện tử
http://www.colab.gov.vn.

○ Cách thức đăng ký:đăng ký trực tiếp tại các cơ quan/đơn vị được chỉ định.

○ Các giấy tờ cần chuẩn bị:① Giấy Chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu) và thẻ dự thi tiếng Hàn② Đơn đăng ký tham gia đánh giá năng lực (Tải từ trang thông tin điện tử colab.gov. vn)

3 Hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá năng lực (Tải mẫu từ trang thông tin điện tử
www.colab.gov.vn).
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Danh mục
tài liệu

Giấy tờ cần
chuẩn bị Diễn giải Lưu ý

Kinh
nghiệm
làm việc

(cung cấp 1
trong 2 loại
giấy tờ kế

bên)

Giấy chứng nhận
nghềnghiệp

Xác nhận làm việc được cấp bởi công ty nơi
người lao động đang hoặc đã từng làm việc.
Đối với người lao động có thời gian làm việc
ởnước ngoài, cơ quan phái cửngười lao động
có thểxác nhận nội dung này.

Bắt buộc phải có dấu, chữký xácnhận của
đại diện công ty, doanh nghiệp

Giấy xác nhận
kinh nghiệm làm

việc

Nhữngứng viên không  thểxin xác nhận theo
mẫu 1 vì lý do công ty phá sản, quy mô quá
nhỏhoặc làm việc theo diện  tựdo trong
ngành nông nghiệp, có thểhoàn thiện theo
mẫu 2.

- Giấy xác nhận cần chữký và bản photo
chứng minh nhân dân của 2 người cùng làm
việc (không phải người thân trong gia đình).
-Người lao động là thuyền viên tàu viễn
dương có thểcung cấp bản sao hộchiếu
thuyền viên đểlàm căn cứđánh giá.

Hoàn
thành các
chương

trình đào
tạo

Bằng cấp
(Bản sao công

chứng)

Bằng tốt nghiệp các hệđào tạo với chuyên
ngành liên quan tới ngành, nghềđăng ký dự
thi

-Nộp bản sao các loại bằng cấp và mang theo
bản chính đểđối chiếu vào ngày dựthi.
-Người lao động là sinh viênnăm cuối của
các trường đại học có thểnộp bản sao thẻsinh
viên và giấy xác nhận của  nơi đào tạo để
được xem xét.

Chứng nhận hoàn
thành các khoá

huấn luyện, đào tạo
( Bản sao công

chứng)

Giấy chứng nhận được cấp bởi các cơ quan
nhà nước hoặc các tổchức tư nhân.

-Nộp bản sao và mang theo bản chính đểđối
chiếu vào ngày dựthi.

Chứng chỉ
nghề quốc

gia

Chứng chỉchuyên
môn, chứng chỉ

nghềnghiệp

-Chứng chỉđược cấp chính quy bởi các cơ
quan nhà nước.
-Chứng chỉliên quan tới an toàn lao động
được cấpbởi các cơ quan nhà nước hoặc các
tổchức doanh nghiệp

-Các chứng chỉquốc tếkhông được chấp
nhận
-Nộp bản sao và mang theo bản chính đểđối
chiếu vào ngày dựthi

* Kinh nghiệm làm việc tại Hàn Quốc được chấp nhận.

* Bên cạnh các mẫu giấy tờ được cung cấp bởi HRD Hàn Quốc, Giấy chứng nhận làm việc
được cấp trong hệ thống EPS cũng có giá trị.
* Bằng tốt nghiệp phải ghi rõ chuyên ngành được đào tạo.

* Chứng nhận hoàn thành các khóa huấn luyện, đào tạo phải ghi rõ tên của khóa đào tạo,
số giờ đào tạo và nội dung đào tạo.

* Nếu phát hiện ứng viên nộp bất cứ hồ sơ giấy tờ nào là giả mạo, kết quả thi của ứng viên
sẽ bị hủy bỏ, đồng thời ứng viên sẽ bị cấm tham gia chương trình EPS trong vòng 3 năm
và bị điều tra bởi các cơ quan chức năng có liên quan.
2. Thông báo thời gian và địa điểm kiểm tra tay nghề Vòng 2

○ Ngày thông báo chính thức: Đợt 1: ngày 07/02/2020

○ Hình thức thông báo: Thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm lao động
ngoài nước và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đánh giá năng lực tại các địa phương.
3. Nội dung kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

○Nội dung kiểm tra tay nghề và cơ cấu điểm thi



3

Tổng điểm
Kiểm tra tay nghề

Thể lực Phỏng vấn Kỹ năng làm việc cơ bản

100 30 30 40

○ Thời gian tổ chức thi (dự kiến)

Đợt 1: từ ngày 12/02 – 18/02/2020
○ Thời gian các ca thi

Ca thi
Thời gian tập trung

(30 phút)
Thời gian thi (180 phút) Thời gian chấm điểm

Ca 1 08:00 - 09:00 09:00 - 12:00 12:00 - 12:30

Ca 2 12:30 - 13:30 13:30 - 16:30 16:30 - 17:00

* Ứng viên không thể thay đổi lịch thi và địa điểm thi, đối với những ứng viên đến muộn
(sau 8:00 đối với ca 1và sau 12:30 đối với ca 2) sẽ không được dự thi.

* Hồ sơ đánh giá năng lực sẽ được HRD Hàn Quốc thẩm định trong khi phỏng vấn. Nếu
hồ sơ bị xác định là giả mạo, kết quả thi sẽ bị hủy bỏ và ứng viên sẽ bị cấm tham gia
Chương trình EPS trong vòng 3 năm đồng thời sẽ thông báo tới các cơ quan chứng năng
để xử lý.

4. Thông báo kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực:

○ Thông báo kết quả thi: ngày 28/02/2020

○ Cách thức thông báo tới ứng viên đạt qua kỳ thi:①http://www.colab.gov.vn②http://www.eps.go.kr③http://www.epstopik.hrdkorea.or.kr

○ Cách thức thông báo tới từng ứng viên.

- http://www.eps.go.kr

○Hiệu lực của kết quả thi: 2 năm kể từ ngày thông báo.
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NỘI DUNG KIỂM TRA TAY NGHỀ

1. Nội dung kiểm tra thể lực (Tối đa 30 điểm)

- Kiểm tra lực nắm bàn tay bằng thiết bị đo lực

- Kiểm tra sức kéo bằng thiết bị đo lực

- Đo cân nặng và chiều cao

- Kiểm tra sắc giác và những khuyết tật, dị tật về tay chân hoặc vấn đề về thoát vị đĩa
đệm.

2. Nội dung bài thi kỹ năng cơ bản (Tối đa: 40 điểm)

Ngành Nghề Phần thi Nội dung

Sản xuất
chế tạo

Lắp ráp

Lắp ghép
Quan sát ô trống trên khung, lắp ghép các thanh gỗ theo
đúng tiêu chuẩn về màu sắc, kích thước và hình dạng.

Treo đồ vật Treo vòng lên giá theo đúng kích cỡ được yêu cầu.
Lắp ráp bu lông
và đai ốc

Trong 1 khoảng thời gian cố định, siết chặt bu lông và đai
ốc theo quy cách được yêu cầu.

Đo lường

Lắp ghép
Quan sát ô trống trên khung, lắp ghép các thanh gỗ theo
đúng tiêu chuẩn về màu sắc, kích thước và hình dạng.

Treo đồ vật Treo vòng lên giá theo đúng kích cỡ được yêu cầu.

Đo lường
Trong 1 khoảng thời gian cố định, thực hiện đo chính xác
kích thước và âm lượng theo yêu cầu.

Nối

Lắp ghép
Quan sát ô trống trên khung, lắp ghép các thanh gỗ theo
đúng tiêu chuẩn về màu sắc, kích thước và hình dạng.

Treo đồ vật Treo vòng lên giá theo đúng kích cỡ được yêu cầu.

Nối
Trong 1 khoảng thời gian cố định, kết nối 02 vật dụng tại
2 vị trí khác nhau bằng các công cụ được cung cấp.

3. Nội dung phỏng vấn (Tối đa 30 điểm)

Nội dung đánh giá Chi tiết Ghi chú
Khả năng giới thiệu

bản thân
Nội dung trình bày, hoàn thành đúng thời gian, sự cố gắng, thái
độ và tác phong trong quá trình phỏng vấn.

Bài phỏng
vấn sẽ được
quay phim
trong thời

gian 01 phút

Trao đổi bằng tiếng
Hàn và thực hiện một

số yêu cầu cụ thể

Khả năng nghe, nói tiếng Hàn ở mức độ cơ bản; thực hiện một
số động tác theo yêu cầu.

Đọc tên tiếng Hàn của
vật dụng, thiết bị Tìm chính xác tên của vật dụng được yêu cầu

Kỹ năng làm việc cơ
bản

Mối quan hệ với đồng nghiệp, khả năng tính toán, khả năng ứng
biến để xử lý tình huống và kỹ năng tay nghề.

Khả năng tiếng Hàn
Đánh giá về mức độ lưu loát, chính xác và trôi chảy khi sử dụng
tiếng Hàn.


