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Số: 1478/SLĐTBXH-LĐVL 
V/v  giao xác minh thông tin lao động hết 

hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc theo 

Chương trình EPS không về nước 

 

 

          Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 12/2020/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 cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của 

Hàn Quốc; 

Thực hiện Công văn số 432/TTLĐNN-TCLĐ ngày 24/6/2020 của Trung 

tâm Lao động ngoài nước về việc đề nghị xác minh thông tin lao động hết hạn 

hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS không về nước, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

1. Giao Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh thực hiện các nội dung sau: 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành 

phố, thị xã xác minh kết quả chấp hành hợp đồng lao động của 295 lao động làm 

việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS được Trung tâm Lao động ngoài nước 

kết luận thuộc diện bị xử lý khoản tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 

Quyết định số 12/QĐ-TTg (có danh sách kèm theo). 

Trong đó: Nghi Xuân: 139 người, Cẩm Xuyên: 47 người, Kỳ Anh: 32 

người, Lộc Hà: 25 người, Hương Sơn: 10 người, TP Hà Tĩnh: 10 người, Thạch 

Hà: 09 người, Can Lộc: 04 người, Vũ Quang: 03 người, Hương Khê: 02 người, 

thị xã Kỳ Anh: 02 người, Thị xã Hồng Lĩnh: 02 người.  

- Hướng dẫn trực tiếp cho người lao động/thân nhân người lao động liên hệ 

với Trung tâm lao động ngoài nước để thanh lý hợp đồng theo quy định. Cụ thể: 

+ Đối với trường hợp lao động chưa về nước: làm việc với thân nhân gia 

đình người lao động để vận động lao động về nước tránh những rủi ro phát sinh 

liên quan trong quá trình cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và thông báo biện 

pháp xử lý tiền khoản tiền ký quỹ của người lao động theo Quyết định số 

12/2020/QĐ-TTg. 

+ Đối với trường hợp lao động đã về nước hoặc chuyển đổi hình thức cư trú 

(visa E7,F2, F6...) đề nghị bổ sung đầy đủ giấy tờ, hồ sơ để chứng minh như: 

bản sao chứng thực hộ chiếu, giấy xác nhận kế hoạch về nước; hợp đồng lao 

động ký với chủ sử dụng lao động Hàn Quốc; bản sao chứng minh thư người 

nước ngoài tại Hàn Quốc….để Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp phía 

Hàn Quốc thẩm tra, tránh tình trạng người lao động bị xử lý khoản tiền ký quỹ. 



- Lập sổ theo dõi và tổng hợp tình hình xác minh thông tin liên lao động hết 

hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS chưa về nước/ chưa 

thanh lý hợp đồng theo dõi, quản lý 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố thị xã thực hiện các nội dung sau: 

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND 

xã, phường, thị trấn thông báo rộng rãi, niêm yết công khai danh sách người lao 

động được đề nghị xác minh thông tin hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc 

theo Chương trình EPS chưa về nước; đồng thời, thông báo đến từng người lao 

động/gia đình người lao động về biện pháp xử lý tiền khoản tiền ký quỹ của 

người lao động theo Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg.  

Trường hợp, lao động đã về nước hoặc chuyển đổi hình thức cư trú (visa 

E7,F2, F6...) đề nghị phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh hướng 

dẫn người lao động/ gia đình người lao động bổ sung các giấy tờ cần thiết theo 

quy định. 

- Tổng hợp báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về kết quả xác 

minh (có biểu mẫu kèm theo) trước ngày 25/7/2020. 

Lưu ý: Liên quan đến xử lý tiền khoản tiền ký quỹ theo Quyết định số 

12/2020/QĐ-TTg, vì vậy người lao động khai báo đã về nước hoặc đã chuyển 

đổi hình thức cư trú thì phải có giấy tờ bổ sung theo quy định. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã; Trung tâm DVVL Hà Tĩnh 

kịp thời triển khai nội dung trên và báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội trước ngày 25/7/2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Lao động – TBXH; 

- Trung tâm LĐNN 

- UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Phòng LĐTBXH các huyện, TP, TX; 

- Lưu: VT, LĐVL. 

GIÁM ĐỐC 
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