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    Kính gửi: Trường …………………………… 

Triển khai dự án tuyển chọn lao động có tay nghề hàn sang Hàn Quốc làm 

việc trong ngành công nghiệp gốc, Trung tâm Lao động ngoài nước và Cơ quan 

Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) đã tổ chức đào tạo kỹ năng nghề hàn 

và năng lực tiếng Hàn cho những người lao động đăng ký dự tuyển thông qua quý 

Trường theo nội dung công văn số 443/TTLĐNN-TCLĐ ngày 25/05/2018. Căn 

cứ kết quả kiểm tra kỹ năng nghề hàn và năng lực tiếng Hàn do phía HRD Hàn 

Quốc tổ chức và đánh giá, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo đến quý 

Trường danh sách những người lao động đạt yêu cầu, đủ điều kiện hoàn thiện hồ 

sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc và trân trọng đề nghị quý Trường 

phối hợp thực hiện những công việc sau: 

1. Thông báo kết quả tuyển chọn 

- Niêm yết công khai công văn này cùng Danh sách người lao động đạt yêu 

cầu tại trụ sở quý Trường để người lao động biết. Nếu thông tin cá nhân trong 

Danh sách người lao động đạt yêu cầu (họ và tên, ngày tháng năm sinh) khác với 

thông tin trong Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người lao động, đề 

nghị quý Trường thông báo đính chính bằng văn bản để Trung tâm Lao động ngoài 

nước có cơ sở phối hợp với phía Hàn Quốc xử lý. 

- Hướng dẫn người lao động đạt yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển 

đi làm việc tại Hàn Quốc theo hướng dẫn tại điểm 2 của công văn này. 

- Kết quả kỳ thi và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ được đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa chỉ http://www.colab.gov 

.vn. 

2. Hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển  

2.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Quý Trường hướng dẫn người lao động tự tải Hồ sơ đăng ký dự tuyển từ 

trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước (mục tải biểu mẫu). 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động bao gồm: 

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã/phường nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú; 

+ Bản Đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc; 

+ Bản Cam kết của người lao động và gia đình người lao động (2 bản); 

http://www.colab.gov/


+ Hộ chiếu phải còn giá trị từ 12 tháng trở lên tính từ ngày nộp hồ sơ (mặt 

sau hộ chiếu được dán các thông tin theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 đính kèm 

công văn này); 

+ Phiếu Lý lịch tư pháp mẫu số 01; 

+ Đơn xin cấp visa theo mẫu được Trung tâm Lao động ngoài nước phát cho 

người lao động trong khóa đào tạo; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp đối với đối tượng là người lao động đang cư trú dài hạn trên địa 

bàn các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải 

đảo, được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 

02/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ (nếu có). 

2.2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển  

Quý Trường trực tiếp thu hồ sơ của người lao động và chỉ tiếp nhận hồ sơ 

của những người lao động có đầy đủ giấy tờ theo quy định. Trường hợp người lao 

động không nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tham gia chương trình, đề nghị quý 

Trường thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Lao động ngoài nước. 

3. Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Quý Trường nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh bảo đảm qua đường 

bưu điện hồ sơ kèm theo danh sách người lao động nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển 

đi làm việc tại Hàn Quốc có xác nhận của lãnh đạo nhà Trường (Phụ lục 2 kèm 

theo) về Trung tâm lao động ngoài nước trước ngày 05/10/2018, gửi bản điện tử 

những danh sách được lập trên bảng tính Excel vào hộp thư điện tử 

kiemtratienghan@gmail.com (lưu ý: trong phần chủ đề - Subject ghi rõ tên 

Trường, ví dụ: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, ...).  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị quý 

Trường liên hệ với Trung tâm Lao động ngoài nước theo số điện thoại 

024.7303.0199 - máy lẻ 113/120 để cùng xem xét, giải quyết. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Trường./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c); 

- Lưu VT, TCLĐ. 

GIÁM ĐỐC 
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