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NỘI DUNG KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
(Kèm theo Công văn số 1046/TTLĐNN-TCLĐ ngày 31/10/2019)

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

phỏng vấn, 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 Yêu cầu đọc tên 02 loại thiết bị
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
Bài thi Nội dung kiểm tra Chi tiết

Bài kiểm tra 1 Đặt thanh công cụ
vào đúng vị trí

Đặt các thanh gỗ khác nhau lên bảng (với nhiều
màu sắc, hình dáng và kích cỡ khác nhau).

Bài kiểm tra 2 Vận chuyển hàng
hóa

Đo trọng lượng, vận chuyển và sắp xếp hàng hóa

Bài kiểm tra 3 Nuôi trồng thủy sản:
sử dụng xe cút kít

Trong một khoảng thời gian nhất định, vận
chuyển bao cát bằng xe cút kít theo sa hình.

Đánh bắt gần bở:
Chầu dây và nối dây

Trong một khoảng thời gian nhất định, cuộn và
thắt nút dây theo yêu cầu.

II.Thông báo kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực
1. Thời gian: ngày 27/11/2019
2. Hình thức thông báo: Đẻ xem kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng

lực, người lao động đăng nhập tài khoản cá nhân tại trang thông tin điện tử của Cơ
quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) www.eps.go.kr và chọn biểu



tượng quốc kỳ Việt Nam và tại trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài
nước www.colab.gov.vn.

3. Thời hạn hiệu lực của kết quả kiểm tra: 02 năm kể từ ngày thông báo (từ
ngày 27/11/2019 đến ngày 26/11/2021)

III. Một số lưu ý đối với người lao động
- Thí sinh không thể thay đổi ngày kiểm tra và ca kiểm tra của mình;
- Thí sinh đến muộn sau thời gian quy định sẽ không được tham dự kiểm tra;
- Những thí sinh bị rối loạn sắc giác, mù màu sẽ không được tham dự kiểm tra.

Thí sinh bị khuyết tật về thể chất (ví dụ như: bị đứt, cụt ngón tay hoặc chấn
thương, dị tật cột sống…) sẽ được xem xét trước khi bắt đầu kiểm tra tay nghề;

- Thí sinh không có Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu
sẽ không được dự kiểm tra;

- Việc sử dụng các thiết bị điện tử (bao gồm điện thoại/điện thoại thông minh,
máy tính bảng, máy tính cá nhân, thiết bị nghe nhạc và xem phim, máy ảnh
hoặc bất cứ thiết bị liên lạc nào có khả năng thu, phát thông tin) đều bị cấm.
Việc sử dụng hoặc mang theo các thiết bị điện tử trong thời gian kiểm tra sẽ
được xem là hành vi gian lận. Tất cả các hành vi gian lận, không trung thực
trong thời gian kiểm tra tay nghề của các ứng viên sẽ dẫn tới việc bị cấm thi
trong vòng 03 năm;

- Đặc biệt, nếu hồ sơ dự thi đánh giá năng lực bị phát hiện giả mạo, kết quả kiểm
tra tay nghề và đánh giá năng lực của người lao động sẽ bị hủy bỏ và người vi
phạm sẽ bị cấm tham gia các kỳ thi của Chương trình EPS trong vòng 03 năm;

- Nếu thông tin cá nhân trên Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân (hoặc
Hộ chiếu) không giống với thông tin trên đơn đăng ký dự thi tiếng Hàn, kết quả
kiểm tra tay nghề của người lao động sẽ không được chấp nhận và người lao
động không được đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc;

- Đối với Giấy chứng nhận nghề nghiệp, Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc và
những giấy tờ xác minh khác liên quan đến người lao động với những thông tin
quan trọng như họ và tên, chữ ký, số điện thoại liên hệ phải được điền đầy đủ.
Nếu những thông tin này bị thiếu  hoặc có dấu hiệu tẩy xóa hoặc chỉnh sửa, hồ
sơ đánh giá năng lực của người lao động sẽ không được chấp nhận.

- Những người lao động đạt kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực sẽ có
cơ hội được đưa vào danh sách đủ điều kiện tìm việc tại Hàn Quốc nhưng
không đồng nghĩa với việc sẽ được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn./.


