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THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2016 

 

 

Thực hiện Công văn số 2772/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 25/7/2016 của Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội về việc  phối hợp tổ chức cho người  lao động 
đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS; ngày 26/7/2016, Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 924/SLĐTBXH-VL về việc hướng dẫn 
kế hoạch tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn lần thứ 11 năm 2016.  

Để giúp người lao động nắm bắt đầy đủ thông tin, Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội kính đề nghị UBND các địa phương, các cơ quan truyền thông: 
Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh kịp thời thông báo tới người lao động thuộc các 
huyện: Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, Lộc Hà, thành phố Hà 
Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh đăng ký làm thủ tục hồ sơ dự thi tiếng Hàn theo lịch sau: 

Thời gian đăng ký: 

- Từ  ngày 16-17/8/2016: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các huyện: Vũ 
Quang, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê. 

- Từ  ngày 18-19/8/2016: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của huyện Lộc Hà, thành 
phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh. 

Địa điểm: Cơ sở đào tạo nghề thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, 
số 02,  ngõ 39, đường Nguyễn Biên, phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh. 

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, điện thoại: 
039.3.855639; 039.3.851295. 

Kính đề UBND các địa phương, các cơ quan truyền thông quan tâm, phối 
hợp cung cấp thông tin kịp thời cho người lao động./. 

 

Nơi nhận: 

- Trung tâm LĐNN (để báo cáo); 

- Giám đốc, PGĐ phụ trách; 

- UBND các huyện, TP, TX nêu trên; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh; 

- Phòng LĐTBXH huyện, thị, thành; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm DVVL Hà Tĩnh; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 
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