
 UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 2634/SLĐTBXH-LĐVL 
V/v giao thông báo cho người lao 

động và gia đình người lao động về 

việc xử lý tiền ký quỹ của người lao 

động tham gia Chương trình EPS 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         

    Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 11 năm  2020 

                                                                         
                       

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh 

 

                     

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 

theo Chương trình EPS và Công văn số 1765/TTLĐNN-TCLĐ ngày 03/11/2020 

của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc xử lý tiền ký quỹ của người lao động 

tham gia Chương trình EPS. 

Theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước, Hà Tĩnh có 210 người 

lao động thuộc đối diện bị xử lý tiền ký quỹ theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ (có danh sách và thông báo kèm theo).  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh giao Trung tâm Dịch vụ việc 

làm Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, 

thành phố, thị xã thông báo trực tiếp cho người lao động và gia đình người lao 

động biết thông tin trước ngày 17/11/2020. 

Yêu cầu Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh kịp thời triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Tài chính; 

- Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH Hà Tĩnh; 

- Phòng LĐTBXH các huyện, TP, TX; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, LĐVL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
Nguyễn Trí Lạc 
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