
H ỚNG DẪN CÁCH ĐI N THÔNG TIN B N ĐĂNG KÝ DỰ TUY N 

1. Số báo danh khi tham dự kiểm tra tiếng Hàn: Ghi đúng số báo danh khi đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn. 

2. Thông tin cá nhân: Ghi giống thông tin trong hộ chiếu. 

※Nếu có bất cứ thông tin không chính xác giữa thông tin cá nhân (họ và tên không dấu, ngày tháng năm sinh, giới tính và ảnh) trong hộ 
chiếu so với thông tin đăng ký thi tiếng Hàn, người lao động phải liên hệ ngay tới Trung tâm Lao động ngoài nước để yêu cầu chỉnh sửa lại 
thông tin giống như trong bản đăng ký dự tuyển bằng cách gửi các giấy tờ chứng minh có liên quan để  xác thực. 

3. Tình tr ng hôn nhân và gia đình: Đi n đầy đủ thông tin liên quan đ n vợ/chồng, số l ợng con n u đã k t hôn. 
4.Khuyết tật: Đánh dấu vào ô tương ứng trong mục “Dị tật, khuyết tật” nếu người lao động không cử động được ở tay/ngón tay, 
chân/ngón chân hoặc bị mất ngón tay/ngón chân. 

※Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ kiểm tra khuyết tật của người lao động khi tham gia khóa đào tạo Bồi dưỡng kiến thức cần thiêt; 
trường hợp người lao động cố tình ghi không đúng khuyết tật của mình sẽ bị dừng tham gia chương trình. 

5. Mức lương mong muốn: Ghi mức lương mong muốn nhận được (hiện nay mức lương tối thiểu của Hàn Quốc là 1.573.770 
won/tháng). 

6. Thành phố muốn làm việc: Ghi tên tỉnh/thành phố muốn đến làm việc .  

7. Công việc muốn làm:  

Ghi công việc muốn làm tương ứng với các chuyên ngành: máy móc - khuôn, thực phẩm, dệt - may mặc, gỗ - bột giấy, điện tử - viễn 
thông, thiết thị điện, kim loại, cao su - nhựa. 

8. Tên và địa chỉ của Trường đã tốt nghiệp: Người lao động phải điền đầy đủ thông tin tên và địa chỉ của trường (cấp học cao nhất) mà 
người lao động đã tốt nghiệp. 

9. Chứng chỉ/Bằng cấp: Liệt kê danh sách các chứng chỉ bằng cấp (gửi kèm theo các giấy tờ để xác minh) 

10. Kinh nghiệm làm việc: người lao động có kinh nghiệm làm việc trong ngành đăng ký điền thông tin về thời gian và nơi đã làm việc.  

11.  Tài khoản ngân hàng: là tài khoản do người lao động đứng tên, có thể nhận và chuyển tiền Việt Nam đồng. 

12. Thông tin người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp: Người lao động phải điền đầy đủ thông tin của người cần liên lạc như (Họ và tên, 
địa chỉ cư trú, số điện thoại và mối quan hệ với người lao động). 

13. Người lao động có tên nào khác hay không: Người lao động nếu đã từng sử dụng tên khác để nhập cảnh vào Hàn Quốc thì phải ghi rõ 
tên trước kia đã từng sử dụng và các thông tin có liên quan. 

14. Người lao độngcó quốc tịch khác hay không: Người lao động nếu có từ 2 quốc tịch trở lên phải ghi đầy đủ thông tin liên quan tới tất cả 
các quốc tịch đó. 

15. Người lao động có hộ chiếu khác hay không: Người lao động nếu có từ 2 cuốn hộ chiếu trở lên sẽ phải điền đầy đủ thông tin của các 
hộ chiếu đó như : loại hộ chiệu, số hộ chiếu, ngày hết hạn,v.v. (trừ cuốn hộ chiếu đã được sử dụng trong bản đăng ký dự tuyển). 

16. Nhập cảnh Hàn Quốc trong vòng 5 năm gần đây: Nếu người lao động đã từng nhập cảnh Hàn Quốc trong vòng 5 năm gần đây thì 

phải điền các thông tin liên quan tới việc nhập cảnh (thời gian nhập cảnh, thời gian lưu trú, và mục đích nhập cảnh). 

17. Nhập cảnh các quốc gia khác (trừ Hàn Quốc) trong vòng 5 năm gần đây: Người lao động phải ghi rõ về việc nhập cảnh các quốc gia 

khác (trừ Hàn Quốc) trong vòng 5 năm gần đây (thời gian nhập cảnh, thời gian lưu trú và mục đích nhập cảnh). 

Lưu ý:  
- Người lao động phải điền chính xác thông tin kết quả khám sức khỏe, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ tiến hành khám 

sức khỏe cho người lao động vào ngày tập trung Bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn (nếu người lao động 
được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn) và những người lao động bị phát hiện kê khai thông tin gian dối sẽ bị dừng tham 
gia Chương trình EPS. 

- Người lao động phải cung cấp đầy đủ thông tin Tài khoản ngân hàng. 

- Người lao động phải điền đầy đủ thông tin trong Bản đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc (bao gồm cả những mục 
không được đưa vào hướng dẫn này) và chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai. Trường hợp điền thiếu, điền sai 
hoặc kê khai gian dối thông tin sẽ bị xử lý theo quy định./. 


