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Kính gửi:  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Bản Ghi nhớ về việc phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam
sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động
nước ngoài ký ngày 17/5/2016 giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và
Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, hồ sơ của người lao động Việt Nam sẽ
được tiếp tục giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn.

Theo thông báo của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, hồ sơ
đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc của những người lao động đạt kết
quả kiểm tra tiếng Hàn qua kỳ kiểm tra ngày 17 – 18/12/2011 (đã hết hiệu lực)
sẽ được gia hạn để tiếp tục giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn. 

Để kịp thời làm thủ tục gia hạn hồ sơ theo yêu cầu trên, Trung tâm Lao
động ngoài nước gửi danh sách người lao động được gia hạn hồ sơ và đề nghị
quý Sở:

1. Liên hệ với người lao động để xác nhận những người còn nguyện vọng
và không còn nguyện vọng đi làm việc tai Hàn Quốc theo chương trình
EPS.

2. Đối với những người lao động còn nguyện vọng, hướng dẫn họ hoàn
thiện các thủ tục sau:

- Khám lại sức khoẻ tại bệnh viện đủ điều kiện khám sức khỏe cho người
lao động đi làm việc ở nước ngoài theo đúng quy định của Thông tư số
14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế. Giấy chứng nhận khám
sức khoẻ thực hiện theo mẫu kèm theo.

- Hoàn thiện Bản đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương
trình EPS và bìa hồ sơ theo mẫu kèm theo.

Mẫu ‘Giấy khám sức khoẻ’, ‘Bản đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn
Quốc’ và ‘Bìa hồ sơ’ có thể tải về  từ trang thông tin điện tử của Trung
tâm Lao động ngoài nước tại địa chỉ www.colab.gov.vn.

2. Quý Sở tập hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc của
người lao động kèm theo danh sách những người lao động đã hoàn thiện
hồ sơ (Biểu số 1) và những người lao động không có nguyện vọng đi
làm việc tại Hàn Quốc (Biểu số 2) gửi về Trung tâm Lao động ngoài

http://www.colab.gov.vn/


nước để Trung tâm nhận được  trước ngày 01/7/2016 (bằng hình thức
chuyển phát nhanh bảo đảm). Các hồ sơ nhận được sau thời gian nêu
trên sẽ không kịp để chuyển sang Hàn Quốc. 

Bản điện tử danh sách đề nghị gửi về hòm thư điện tử của Trung tâm
(colab@colab.gov.vn)

3. Đồng thời, quý Sở rà soát, tổng hợp danh sách những người lao động có
hộ chiếu còn thời hạn dưới 12 tháng để Trung tâm Lao động ngoài nước
chuyển trả cho người lao động làm hộ chiếu mới.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Sở./.
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