
 
 
SỞ LAO ĐỘNG TB&XH NGHỆ AN 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 Số:         /KH-TTDVVL-HQ Nghệ An, ngày       tháng 11 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH  

Triển khai đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình EPS - Hàn Quốc 

đợt 2, dành cho người lao động chưa đăng ký thi đợt 1 do thuộc vùng cách ly y tế 

hoặc bị cách ly do liên quan đến các ca F0 hoặc đi từ vùng  

 có dịch Covid -19 về 

----------------------- 

 

Thực hiện công văn số 3593/LĐTBXH-VL ngày 21/10/2021 của Sở Lao động - TB&XH 

Nghệ An về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương 

trình EPS năm 2021; để tổ chức đăng ký cho người lao động dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo 

chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Nghệ An xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tổ chức bố trí thích hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động tỉnh Nghệ 

An có nhu cầu được tham gia kỳ thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản 

xuất chế tạo và ngư nghiệp năm 2021 chưa đăng ký thi đợt 1 từ ngày 08/11/2021 – 

15/11/2021 do thuộc vùng cách ly y tế hoặc bị cách ly do liên quan đến các ca F0 hoặc đi 

từ vùng có dịch Covid 19 về; 

- Triển khai thực hiện đúng theo Công văn số 3569/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 

13/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo kỳ thi và phối hợp 

tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và 

ngư nghiệp năm 2021; Công văn số 1126/TTLĐNN-TCLĐ ngày 15/10/2021 của Trung tâm 

Lao động ngoài nước về việc hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo 

Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp; công văn số 3593/LĐTBXH-

VL ngày 21/10/2021 của Sở Lao động – TB&XH Nghệ An về việc thông báo kỳ thi và phối 

hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2021 và công văn số 

3827/LĐTBXH-VL ngày 09/11/2021 của Sở Lao động – TB&XH Nghệ An về việc tạm 

dừng tuyển chọn lao động theo chương trình EPS 2021 tại một số địa phương. 

2. Yêu cầu: 

- Tiếp tục thông tin, thông báo đầy đủ, kịp thời về việc đăng ký thi tuyển lao động theo 

Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp năm 2021 rộng khắp  trên địa 

bàn tỉnh; 

- Công dân, người lao động có nhu cầu Đăng ký thi tiếng Hàn cần nghiêm túc chấp hành, 

thực hiện đúng các thông báo, hướng dẫn về việc đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình 

EPS năm 2021 và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVD-19. 
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- Việc triển khai tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2021 (Đợt 

2) phải đảm bảo tất cả các công việc, nhiệm vụ chung của Trung tâm được thông suốt, đặc 

biệt là thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVD-19. 

- Các Phòng và Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ và cá nhân liên quan của Trung tâm 

DVVL Nghệ An cần nắm bắt đầy đủ các quy định hướng dẫn về tổ chức đăng ký dự thi tiếng 

Hàn theo chương trình EPS năm 2021 khi thực hiện nhiệm vụ; hạn chế sai sót, lợi dụng làm 

sai quy định và đặc biệt thông qua việc tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn là quan tâm hơn 

việc xây dựng, nâng cao vị thế đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc 

làm công của tỉnh Nghệ An. 

II. NỘI DUNG, CÔNG VIỆC CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN: 

1. Phối hợp cùng các Phòng Lao động -TB&XH địa phương, cơ quan chức năng để tổ 

chức thực hiện đúng Công văn số 3593/LĐTBXH-VL ngày 21/10/2021 của Sở Lao động - 

TB&XH Nghệ An về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn 

theo chương trình EPS năm 2021 và công văn số 3827/LĐTBXH-VL ngày 09/11/2021 của 

Sở Lao động - TB&XH Nghệ An về việc tạm dừng tuyển chọn lao động theo chương trình 

EPS 2021 tại một số địa phương ( Thực hiện đăng ký cho người lao động chưa đăng ký đợt 

1 do thuộc vùng cách ly y tế hoặc bị cách ly do liên quan đến các ca F0 hoặc đi từ vùng có 

dịch Covid 19 về). 

2. Công tác báo cáo, tổng hợp và bàn giao kết quả đăng ký (đợt 2) gửi Sở Lao động-

TB&XH và Trung tâm lao động ngoài nước đúng tiến độ, chất lượng. 

3. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, an ninh trật tự tại các điểm tổ chức đăng 

ký; có Phương án dự phòng khi có tình huống bất lợi xảy ra. 

4. Thực hiện các công việc phát sinh có liên quan được Sở Lao động-TB&XH Nghệ An 

và cơ quan chức năng ủy quyền, giao. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LỊCH ĐĂNG KÝ: 

1. Thời gian tiếp nhận đăng ký trong ngày: 

 - Buổi sáng: từ 7h00’ đến 11h30’ 

 - Buổi chiều: 13h30’ đến 17h00’ 

2. Địa điểm, lịch đăng ký:  

- Địa điểm đăng ký: Tầng 2 nhà 2 tầng bên trái của Trung tâm ( Sau đây gọi là nhà 

A1-Trung tâm). Đ/c: Số 201 Đường Phong Định Cảng, Phường Trường Thi, Thành Phố 

Vinh, Nghệ An. 

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 29/11/2021 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: 

A) PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRƯỚC THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ DỰ THI: 

1. Phòng Việc làm - Đào Tạo, Đ/c Hoàng Thị Thanh Hồng, Phó trưởng phòng, chịu 

trách nhiệm chính. 

* Công tác thông tin, tuyên truyền  
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+  Đ/c Nguyễn Hoàng Sơn: Đăng tải các nội dung liên quan đến chương trình (EPS); 

Thông báo kế hoạch thời gian tổ chức thi tiếng; Thông báo địa chỉ nơi đăng ký tiếp nhận, 

thời gian tiếp nhận đăng ký; điều kiện tham gia đăng ký dự thi; lệ phí dự thi, đăng tải lên 

trang Web, Zalo… của trung tâm. 

+ Đ/c Phan Thị Hằng Nga: Chuẩn bị các tờ rơi về mở các lớp mới và lớp ôn luyện 

tiếng Hàn, phục vụ tư vấn cho lao động đến đăng ký dự thi tham gia các lớp học tại trung 

tâm 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính, Đ/c Nguyễn Xuân Sơn; SĐT: 

0915082101, chịu trách nhiệm chính 

+ Đ/c Nguyễn Tiến Dũng: Tham mưu văn bản gửi: UBND phường Trường Thi; xây 

dựng Phương án dự phòng khi có tình huống bất lợi xảy ra; theo đúng Quyết định 3896/QĐ-

UBND ngày 21/10/2021 của UBND Tỉnh Nghệ An về Quy định tạm thời một số biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 - Phối hợp với Đoàn thanh niên và các phòng liên quan tổng dọn vệ sinh trước và 

trong khuôn viên các dãy nhà:  A1-TT, bố trí sắp xếp phòng tiếp nhận đăng ký như sau: 

Nhà A1-Trung tâm: Tầng 02 bố trí phòng Sàn làm phòng viết phiếu thu tiền, phát 

đơn, hướng dẫn người lao động phát đơn, đóng dấu và phát thẻ dự thi. 

B) PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CÁN BỘ THỰC HIỆN TRONG THỜI 

GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI: 

1.  Phân công người thực hiện gồm có 11 đồng chí sau: 

1.1. Đ/c Hoàng Thị Thanh Hồng – PTP VL-ĐT ; SĐT: 0947127376 (Chịu trách 

nhiệm chính, tổ chức Phương án Đăng ký) 

1.2. Đ/c Nguyễn Hoàng Sơn – Phòng Việc làm - Đào tạo 

1.3. Đ/c Trần Thị Hồng Phương – Phòng TC-HC-TC 

1.4. Đ/c Hồ Đức An – Phòng Việc làm - Đào tạo 

1.5. Đ/c Cao Văn Bảo – Phòng Việc làm - Đào tạo 

1.6. Đ/c Nguyễn Văn Minh – Việc làm - Đào tạo 

1.7. Đ/c Tạ Thị Nhâm – Phòng TC-HC-TC 

1.8. Đ/c Phạm Viết Hoàng – Phòng Việc làm - Đào tạo 

1.9. Đ/c Trần Thị Hoa Hậu – Phòng BHTN 

1.10. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc – Phòng BHTN 

2. Quy trình đăng ký dự thi tại các điểm đăng ký: 

+ Bước 1: Đo thân nhiệt, kiểm tra CMND/CCCD hộ chiếu, hướng dẫn cho người lao 

động. 

Đ/c Cao Văn Bảo, Hồ Đức An. 

 Đo thân nhiệt, nhắc người lao động đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong suốt quá 

trình đăng ký. 



 
 

4 

 

 Hướng dẫn người lao động đọc các thông báo được niêm yết tại địa điểm đăng ký dự 

thi; 

 Phổ biến người lao động chuẩn bị các giấy tờ, lệ phí cần thiết trước khi đăng ký; 

Các Đ/c chủ động sắp xếp tiếp nhận số lượng người lao động đăng ký phù hợp với tình 

hình thực tế tránh tình trạng ùn tắc tại một số bộ phận. Kiểm tra CMND/CCCD, hộ chiếu, 

phát giấy cam kết cho lao động BHP tự nguyện về nước theo quy định, hướng dẫn người lao 

động vào nộp tiền đăng ký dự thi. 

Lưu ý: Các đồng chí trực tiếp được phân công kiểm tra, yêu cầu nắm chắc văn bản để 

thực hiện đúng, nắm rõ các đối tượng đủ điều kiện tham gia; đặc biệt là chú ý trường hợp 

làm đăng ký đi thi hộ. 

+ Bước 2: Viết phiếu, thu lệ phí dự thi gồm các đồng chí: 

- Đ/c Nguyễn Xuân Sơn – PT Phòng TC-HC-TC: Chịu trách nhiệm chính. 

- Đ/c Trần Thị Hồng Phương,  

- Đ/c Tạ Thị Nhâm 

Lưu ý: 

- Thu số tiền Việt Nam tương đương  24 USD theo tủy giá bán ra của Ngân hàng Ngoại 

thương tại thời điểm thu tiền (số tiền Việt Nam đồng) 

- Phối hợp với Bộ phận Đào Tạo, P.VLĐT chuyển kinh phí dự thi kèm theo danh sách 

nộp tiền theo mẫu về Trung tâm LĐNN. (Khi chuyển nhớ ghi tên địa phương, số người đăng 

ký dự thi). 

- Căn cứ tổng số người đăng ký theo danh sách, hoàn thiện hợp đồng hỗ trợ tổ chức tiếp 

nhận đăng ký gửi về Trung tâm LĐNN làm thủ tục thanh toán chuyển kinh phí hỗ trợ cho 

Trung tâm theo quy định. 

+ Bước 3: Nhận và phát đơn cho người lao động gồm các đồng chí: 

- Đ/c Phạm Viết Hoàng: Ký giao nhận đơn đăng ký dự thi tại Đ/c Trần Thị Hồng Phương 

và bảo quản đơn đăng ký; khi phát đơn phải thu lại phiếu thu tiền trước khi phát đơn dự thi 

cho người lao động.  

Yêu cầu: Cuối buổi kiểm tra đối chiếu báo cáo số lượng đơn đã phát ra cho lao động, số 

đơn còn lại (số đơn bị hỏng nếu có), ký nhận bàn giao, thông tin chụp cụ thể lại cho đ/c Trần 

Thị Hồng Phương phòng TC-HC-TC để tổng hợp báo cáo, nếu làm mất Phiếu phải tự chịu 

trách nhiệm hoàn tiền. 

+ Bước 4: Hướng dẫn viết đơn, bản khai thông tin, bản cam kết gồm các đồng chí: 

- Đ/c Hoàng Thị Thanh Hồng (Phụ trách nhóm) và các Đ/c Nguyễn Văn Minh.  

Lưu ý: Hướng dẫn viết đơn, bản khai thông tin, bản cam kết cho người lao động, đề nghị 

phụ trách nhóm họp, đọc kỹ văn bản phổ biến cho cán bộ để hướng dẫn đúng cho người lao 

động. Đối với ảnh dán vào đơn dự tuyển kiểm tra và yêu cầu lao động ảnh có kích thước 

3,5cm x 4,5cm, chụp trong vòng 3 tháng gần nhất, giống ảnh hộ chiếu, không chỉnh sửa, ảnh 

phông trắng áo sơ mi tối màu, không có viền, sạch. In và dán ảnh mẫu lên bảng hướng dẫn 

cho người lao động. 
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+ Bước 5: Bộ phận kiểm tra, thu đơn, thu phiếu thông tin đóng dấu thẻ dự thi gồm 

các đồng chí: 

- Đ/c Nguyễn Hoàng Sơn 

Yêu cầu: 

Viết danh sách tiếp nhận đơn đăng ký, mời người lao động xác nhận đã nộp đơn và kiểm 

tra các thông tin của mình trước khi phát thẻ dự thi. 

Bộ phận kiểm tra thu đơn, cuối buổi bàn giao phiếu đăng ký cho đ/c Cao Văn Bảo để 

nhập dữ liệu. Báo cáo số lượng đăng ký của từng ngày cho đồng chí Hoàng Thị Thanh Hồng. 

3. Bộ phận nhập tin gồm các đồng chí: 

- Đ/c Cao Văn Bảo (Phụ trách bộ phận) 

- Đ/c Trần Thị Hoa Hậu, Phòng BHTN 

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc, Phòng BHTN 

- Đ/c Nguyễn Hoàng Sơn, Phòng VL-ĐT 

4.  Tổng hợp dữ liệu, báo cáo và gửi danh sách đăng ký: 

Đ/c Hoàng Thị Thanh Hồng và Đ/c Cao Văn Bảo hỗ trợ Đ/c Hồng tổng hợp cuối mỗi 

ngày đăng ký, báo cáo qua Email, Zalo số lượng người lao động đăng ký báo cáo đồng chí 

Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm và Thông tin báo cáo gửi Sở Lao động-TB&XH (qua đ/c 

Lê Thanh Nguyên) và Trung tâm lao động ngoài nước. 

Trước 20h00’ ngày 29/11/2021, báo cáo chính xác tổng hợp danh sách số người lao động 

đăng ký dự thi đến hết ngày 15/11/2021 gửi cho Trung tâm Lao động ngoài nước và Sở Lao 

động – TB&XH Nghệ An (theo phụ lục 5 tại công văn số 1126/TTLĐNN-TCLĐ) và danh 

sách đơn dự thi không sử dụng (theo phụ lục 6 tại Công văn số 1126/TTLĐNN-TCLĐ) vào 

hộp thư điện tử kiemtratienghan@gmail.com,  lethanhnguyen.dn37@gmail.com theo sự chỉ 

đạo của đồng chí Giám đốc Trung tâm. 

Trong ngày 30/11/2021, Bộ phận Đào tạo - P.VLĐT liên hệ với Trung tâm Lao động 

ngoài nước để chuyển toàn bộ Đơn đăng ký dự thi, bản kê khai thông tin, bản cam kết, con 

dấu, tài liệu kiểm tra sắc giác và danh sách người lao động đăng ký có xác nhận của Giám 

đốc Trung tâm DVVL Nghệ An về Trung tâm Lao động ngoài nước. 

Lưu ý: Đơn đăng ký, phiếu thông tin phải sắp xếp theo thứ tự tăng dần của Số báo danh 

và đóng thành tập 100 số vào phong bì không dán, ngoài phong bì ghi theo mẫu phụ lục 7 tại 

Công văn số 1126/TTLĐNN-TCLĐ. 

5. Bộ phận hành chính, bảo vệ an ninh trật tự: 

- Đ/c Nguyễn Xuân Sơn – Phụ trách phòng TC-HC- TC; SĐT: 0915082101, Phụ trách 

bộ phận;  

- Tổ bảo vệ gồm: Trần Huy Hà, Hồ Đức Văn, Trần Đăng Hạnh. 

- Bảo quản trông giữ xe, đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài cơ quan, luôn tuân thủ 

quy định 5K phòng, chống dịch Covid – 19. Trường hợp đặc biệt báo cáo công an phường 

hoặc Công an 113 xử lý khi cần thiết; 

- Và chịu trách nhiệm triển khai Phương án dự phòng khi có tình huống bất lợi xảy ra.  

mailto:kiemtratienghan@gmail.com
mailto:lethanhnguyen.dn37@gmail.com
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai: 

- Đ/c Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm - Chỉ đạo, quản lý và điều hành chung. 

- Đ/c Lê Hải Dương - Phó giám đốc Trung tâm - Giúp giám đốc TT chỉ đạo triển khai 

thực hiện đúng các trình tự nội dung công việc và nghiệp vụ chuyên môn có liên quan tại các 

nội dung công việc ở mục II của Kế hoạch này; và việc phát ngôn các thông tin liên quan 

đến tổ chức đăng ký cho người lao động dự thi tiếng Hàn năm 2021 khi cơ quan báo chí, 

truyền thông đề nghị cung cấp.  

2. Các Đ/c Trưởng, phó, phụ trách các phòng, bộ phận chuyên môn liên quan tổ chức 

họp phòng, bộ phận phổ biến cho cán bộ, nhân viên biết Kế hoạch triển khai đăng ký dự thi 

tiếng Hàn năm 2021. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, các tổ, bộ phận liên quan 

thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm được phân công giao; 

3. Yêu cầu tất cả các đồng chí cán bộ, nhân viên Trung tâm được phân công nhiệm vụ 

phải nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2021, thực 

hiện đúng cam kết và ý kiến chỉ đạo của cấp trên để thực hiện đúng nhiệm vụ được phân 

công; 

4. Đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm chấp hành nghiêm “3 

không”: Không lợi dụng vị trí công tác của mình để trục lợi cá nhân, gây khó khăn cho 

người lao động; Không thu thêm bất cứ khoản tiền nào của người lao động ngoài các quy 

định của nhà nước; Không trực tiếp hay gián tiếp tạo điều kiện, tiếp tay cho kẻ xấu bên 

ngoài thu các khoản tiền sai quy định của người lao động, làm ảnh hưởng đến uy tín của 

Trung tâm. 

 Đăng ký dự thi đợt 2 tiếng Hàn Quốc năm 2021 là một nhiệm vụ quan trọng năm 2021; 

Giám đốc Trung tâm yêu cầu các phòng, bộ phận chuyên môn và các cán bộ, nhân viên liên 

quan được phân công, hoàn thành đúng phần hành, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình 

thực hiện có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc kịp thời thông báo về Đ/c Nguyễn Xuân Sơn – 

Phụ trách Phòng TC-HC-TC hoặc Đ/c Hoàng Thị Thanh Hồng – PTP VL-ĐT để báo cáo 

Giám đốc, Phó giám đốc để giải quyết, kịp thời./. 

 

          Nơi nhận: 

- Sở Lao động - TB&XH Nghệ An ( để báo cáo ); 

- Đ/c Vi Ngọc Quỳnh PGĐ Sở PT ( để báo cáo); 
- Đ/c Trưởng phòng VL-ATLĐ Sở; 

- Đ/c Lê Thanh Nguyên, CV PVL-ATLĐ sở; 
- Phòng LĐ-TB&XH huyện, thành, thị (để p/h); 
- GĐ TT, PGĐ TT (để chỉ đạo, triển khai); 

- Các phòng, bộ phận cá nhân LQ TT (để th/h); 
- Lưu VT, Phòng VL-ĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trần Quốc Tuấn 
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