
Phụ lục 2 

NỘI DUNG KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

(Kèm theo Công văn số      /TTLĐNN-TCLĐ ngày 07/02/2020) 

Nội dung kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực bao gồm 03 phần thi: thể lực, 

phỏng vấn và kỹ năng nghề cơ bản; Hồ sơ đánh giá năng lực sẽ được Trung tâm Lao 

động ngoài nước và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc kiểm tra và đánh giá. 

1. Nội dung kiểm tra thể lực 

Nội dung kiểm tra Chi tiết Ghi chú 

Kiểm tra sức nắm Kiểm tra lực nắm bàn tay bằng dụng 

cụ đo lực (đơn vị kg) 

Kiểm tra chiều cao, 

cân nặng và sắc giác 

Kiểm tra sức 

mạnh cơ lưng 

Kiểm tra lực kéo cơ lưng bằng dụng 

cụ do lực (đơn vị kg) 

(Nếu thi sinh tham dự kiểm tra bị phát hiện mù màu, kết quả kiểm tra sẽ bị loại.) 

2. Nội dung phỏng vấn 

Nội dung kiểm tra Chi tiết Ghi chú 

Giới thiệu về bản 

thân 

Đánh giá sự chuẩn bị về nội dung và tác 

phong... 

Bài phỏng vấn sẽ 

được quay phim 

(thời gian 01 phút) 

và sẽ được cung 

cấp cho các doanh 

nghiệp Hàn Quốc 

để tham khảo. 

Giao tiếp cơ bản 
(hiểu những yêu cầu 

được đặt ra) 

Kỹ năng giao tiếp cơ bản trong tiếng Hàn 

Hiểu những chỉ dẫn cơ bản trong tiếng Hàn 

Đọc tên các thiết bị Đọc tên loại thiết bị, bảng chỉ dẫn theo yêu 

cầu của giám thị. 

Năng lực sử dụng 

tiếng Hàn 

Phỏng vấn kỹ năng làm việc dựa trên tiêu 

chuẩn về năng lực tay nghề cơ bản 

3. Nội dung kiểm tra kỹ năng nghề cơ bản 

Ngành Nghề Nội dung kiểm tra Chi tiết 

Sản 

xuất 

chế tạo 

Lắp ráp 

Bài 1:  Lắp thanh 

gỗ vào bảng 

Bải 2: Treo vòng 

lên giá. 

Bài 3: Lắp bu lông 

và đai ốc 

Bài 1: Lắp thanh gỗ theo đúng màu sắc và kích thước 

vào bảng có sẵn trong thời gian 01 phút. 

Bài 2: Treo vòng theo đúng kích cỡ lên giá có sẵn 

trong thời gian 01 phút. 

Bài 3: Trong vòng 02 phút, thí sinh chọn và lắp đúng 

loại bu lông và đai ốc vào bảng gỗ có sẵn. Sau đó 

tháo bu lông và đai ốc ra trong vòng 01 phút. 

Lưu ý: Thí sinh phải thực hiện theo đúng hiệu lệnh 

của giám thị, phải sử dụng các thiết bị được cung cấp 

để thực hiện bài thi, không dùng tay để lắp ráp bu 

lông và đai ốc. 



Đo 

lường 

Đo thể tích chất 

lỏng và cắt dây 

thép 

- Sử dụng 03 xy lanh để đo thể tích chất lỏng theo 

yêu cầu của giám thị. 

- Đo chiều dài và cắt dây thép. 

Lưu ý: Thời gian tối đa thực hiện bài thi là 1,5 phút, 

mỗi Xy lanh chỉ được sử dụng để đo 01 lần, đơn vị 

được sử dụng trong bài thi là cm, ml và gram. 

Nối Lắp đặt bản lề 

- Lắp đặt bản lề để nối 02 tấm gỗ theo bản vẽ của 

HRD trong thời gian tối đa là 02 phút. 

- Tháo dỡ và phân loại vật dụng sau khi hoàn thành 

bài thi. 

Lưu ý: Hoàn thành bài thi trong thời gian ngắn nhất 

Khoảng cách tiêu chuẩn giữa 02 tấm gỗ là 1 mm. 

Nếu 02 tấm gỗ không thể gập lại hoặc khoảng cách 

vượt quá 20 mm sẽ bị chấm điểm thấp nhất. 

 


