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Số: 1730 /SLĐTBXH-VL 
V/v  thông báo mở rộng đối tượng dự thi 

tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2016 

 

          Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 10 năm 2016 

 

                Kính gửi:  

                             - Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố, thị xã; 

                             - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Công văn số 4047/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 14/10/2016 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cho phép những lao động đã từng 

làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS ngành ngư nghiệp cư trú bất hợp 

pháp tự nguyện về nước trong thời gian từ 01/10/2016 đến 20/10/2016 được 

đăng ký dự thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp tổ chức từ ngày 17/10/2016 đến 

20/10/2016;  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Hà Tĩnh: 

1. Phối hợp với Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố, thị xã và 

các xã, phường, thị trấn thông báo rộng rãi cho người lao động biết và đăng ký 

dự thi kiểm tra tiếng Hàn ngành ngư nghiệp. 

Thời gian: từ ngày 17/10/2016 đến 20/10/2016 

Địa điểm: Cơ sở Đào tạo nghề - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh  

                Số 02, ngõ 39, đường Nguyễn Biên, Thành phố Hà Tĩnh 

2. Phối hợp với Đoàn công tác của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn người 

lao động làm các thủ tục hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định. 

Yêu cầu Phòng Lao động -TBXH các huyện, thành phố, thị xã; Trung tâm 

Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh kịp thời triển khai các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Quản LĐNN (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, PGĐ phụ trách; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VL. 
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Nguyễn Trí Lạc 
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