
KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGÀNH NGƯ NGIỆP 

 
      Kế hoạch tổ chức Vòng thi thứ 2 

 

  

▪ Thời gian đăng ký: 17/9 – 19/9/2018 (03 ngày) 

* Những ứng viên có nguyện vọng tham gia đánh giá năng lực phải đến địa điểm đăng 

ký trong khoảng thời gian trên để nộp hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu. 

▪ Thông báo về ngày thi và địa điểm thi: 17/10/2018 

▪ Thực hiện tổ chức phần kiểm tra tay nghề (đánh giá năng lực cũng sẽ được tiến 

hành trong cùng thời gian này): 27/10 - 29/10/2018 (03 ngày) 

▪Thông báo kết quả : 17/11/2018 

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 thí sinh đã đỗ Vòng thi thứ nhất, có kinh nghiệm làm việc trong 

ngành ngư nghiệp, tốt nghiệp các ngành liên quan đến ngư nghiệp, những người được 

cấp chứng chỉ đã hoàn thành chương trình đào tạo hoặc tập huấn ngắn hạn, có chứng 

chỉ nghề quốc gia. 

- Tất cả thí sinh đỗ Vòng thi thứ nhất phải tham gia bài kiểm tra tay nghề, việc 

đăng ký sẽ được tiến hành một cách tự động. Những thí sinh có nguyện vọng tham gia 

đánh giá năng lực phải hoàn thành việc nộp hồ sơ trong thời gian đăng ký. 

*Những ứng viên không tham gia phần thi kiểm tra tay nghề sẽ không đạt kỳ thi 

○ Thời gian tiếp nhận đăng ký : 17/09 – 19/09/2018 (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 Hàn 

② Đơn đăng ký cho phần đánh giá năng lực (có thể lấy tại địa điểm đăng ký hoặc 

tải trên trang thông tin điện tử) 

  3  Hồ sơ cần chuẩn bị cho phần đánh giá năng lực (các loại giấy tờ này người lao 

động có thể tải trên trang thông tin điện tử củaTrung tâm Lao động ngoài nước theo địa 

chỉ http://www.colab.gov.vn). 

Thứ tự 
Các loại giấy tờ 

cần chuẩn bị 
Diễn giải Lưu ý 

 

 



Kinh 

nghiệm 

làm việc 

(Lựa chọn) 

Chứng nhận làm 

việc (①) 

Chứng nhận làm việc được cấp bởi công ty 

người lao động từng làm việc. Đối với công ty 

nước ngoài, những chứng chỉ từ những cơ quan 

phái cử cũng được công nhận 

Công ty sẽ chuẩn bị 

mẫu giấy tờ này  

Giấy xác nhận đã 

từng làm việc(②) 

Đối với những ứng viên không có Giấy xác nhận 

đã từng làm việc vì lý do công ty làm việc đã phá 

sản, quy mô của công ty quá nhỏ hoặc làm việc 

lao động tự do trong ngành nông nghiệp, họ sẽ 

điền đầy đủ các nội dung trong mẫu giấy tờ.  

(Cần 2 người có trách nhiệm liên quan xác nhận 

giấy tờ này và không phải người thân trong gia 

đình) 

Giấy xác nhận cần 

chữ ký và bản photo 

chứng minh nhân dân 

của 2 người có trách 

nhiệm liên quan 

Hoàn 

thành khóa 

huấn luyện 

đào tạo 

Bằng cấp 
Bằng tốt nghiệp các hệ học liên quan tới ngành 

ngư nghiệp 

Bằng đại học được 

chấp nhận 

Chứng nhận hoàn 

thành các khoá huấn 

luyện đào tạo ( Giấy 

tờ gốc) 

Giấy chứng nhận được cấp bởi các cơ quan nhà 

nước hoặc các tổ chức tư nhân. 
 

Chứng chỉ 

nhà nước 

công nhận 

Bản photo văn bằng 

chứng chỉ được nhà 

nước công nhận 

-Hệ thống văn bằng được cấp chính quy bởi các 

cơ quan nhà nước. 

-Chứng chỉ liên quan tới an toàn lao động được 

cấp bởi các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức 

tư nhân 

Các chứng chỉ quốc tế 

không được chấp 

nhận 

* 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 được chấp nhận. 

* 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. 

4  Các điểm chính trong nội dung phần kiểm tra kỹ năng làm việc cơ bản 

Ngành 
Nghề thuộc 

ngành 
Nhiệm vụ Nội dung thực hiện 

Ngư 

nghiệp 

Nuôi trồng 

thủy hải 

sản 

Đặt ống, trục, gậy lên 

bảng 

Dựa theo sơ đồ có sẵn, đặt các ống, gậy vào bảng 

phân chia theo màu sắc, kích cỡ và hình dáng. 

Vận chuyển các vật thể 
Đo trọng lượng, mang vác và sắp xếp các vật 

thể. 

 

 



Sử dụng xe đẩy 

Vận chuyển các bao cát trong khoảng thời gian 

nhất định 

 

Đánh bắt cá 

gần bờ và 

xa bờ 

Đặt ống, trục, gậy lên 

bảng 

Dựa theo sơ đồ có sẵn, đặt các ống, gậy vào bảng 

phân chia theo màu sắc, kích cỡ và hình dáng. 

Vận chuyển các vật thể 
Đo trọng lượng, mang vác và sắp xếp các vật 

thể. 

Thực hiện chầu dây, làm 

các mối nối 

Chầu dây theo cách thức được cho trước trong 

khoảng thời gian nhất định 

○ Lệ phí: Không thu lệ phí 

2. Thông báo về thời gian thi và địa điểm thi 

○ Thông báo về ngày thi: 17/10/2018 

○ Cách thức thông báo: Thông báo trên bảng tin và trang thông tin điện tử của 

Trung tâm lao động ngoài nước. 

3. Thực hiện tổ chức thi tay nghề 

○Ngành nghề tiến hành kiểm tra tay nghề và số điểm phân bổ cho từng nội dung 

Ngành 

(Kiểm tra tay nghề) 
Tổng điểm 

Kiểm tra tay nghề 

Thể lực Phỏng vấn 
Kỹ năng làm 

việc cơ bản 

Ngư  nghiệp 110 40 20 50 

○ Thời gian thi:27/10 – 29/10/2018 (03 ngày) 

-Thời gian thi có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng đối tượng đăng ký dự thi, 

thông tin cụ thể về lịch thi sẽ được thông báo vào ngày 17/10/2018. 

○ Thời gian các ca thi 

Ca thi 
Thời gian tập trung 

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

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

Ca 2 13:00 - 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 (Muộn hơn 8:30 với ca 1và 13:00 với ca 2) sẽ không được dự thi. 

* Hồ sơ được gửi để phục vụ phần đánh giá năng lực sẽ được xác thực lần nữa 

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 thi 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: 17/11/2018 

○ Cách thức thông báo tới ứng viên đạt qua kỳ thi: 



①http://www.colab.gov.vn 

②http://www.eps.go.kr 

③http://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. 

- Việc người lao động được đưa vào danh sách tìm việc không đồng nghĩa với việc sẽ 

được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn. 

- Nếu người lao động không đủ điều kiện về sức khỏe hoặc đã từng lưu trú bất hợp pháp, 

sẽ không có cơ hội được tuyển dụng. Tuy nhiên, đối với những lao động bất hợp pháp tự 

nguyện về nước trong khoảng thời gian từ 01/4/2016 đến 31/12/2016 và từ ngày 10/07/2017 

đến 10/10/2017 sẽ được Bộ Tư pháp (Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc) xem xét. 

Các ứng viên bị mù màu, rối loạn sắc giác sẽ bị đánh giá là không đạt yêu cầu. Đồng 

thời, các ứng viên có vấn đề về sức khỏe như trượt đĩa đệm cột sống hoặc mất ngón tay có 

thể sẽ bị loại khỏi danh sách người lao động đủ điều kiện để giới thiệu. 

Tất cả giấy tờ, hồ sơ có liên quan để nộp tham gia phần đánh giá năng lực sẽ được xác 

thực 3 lần trong quy trình thực hiện chương trình. Nếu ứng viên nộp hồ sơ, giấy tờ bị phát 

hiện giả mạo thì kết quả thi sẽ bị hủy bỏ và ứng viên đó sẽ không được tham gia Chương trình 

EPS trong vòng 3 năm. 

Đối với chứng nhận làm việc và giấy xác nhận làm việc, các thông tin quan trọng như 

tên, chữ ký, số điện thoại liên hệ bắt buộc phải có. Nếu phát hiện việc tẩy xóa, sửa đổi thông 

tin sử dụng bút xóa, giấy dán hoặc các cách khác thì thông tin được xem là không hợp lệ. 

 

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

