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Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh 

 

                     

Thực hiện Công văn số 322/TTLĐNN-TCKT ngày 08/5/2020 của Trung 

tâm Lao động ngoài nước về việc rà soát danh sách lao động đã nộp tiền đi làm 

việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS nhưng không xuất cảnh từ năm 2006 

đến năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh giao Trung tâm 

Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh thực hiện các nội dung sau: 

1. Phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước và Phòng Lao động – 

Thương binh rà soát, đối chiếu, tổng hợp danh sách người lao động đã nộp tiền 

đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS nhưng không xuất cảnh từ năm 

2006 đến năm 2018 theo quy định nhưng vì một số lý do không xuất cảnh được. 

2. Hướng dẫn người lao động có nguyện vọng rút tiền làm đơn đề nghị rút 

tiền và tổng hợp danh sách người lao động có nguyện vọng rút tiền (theo mẫu) 

để đề nghị Trung tâm Lao động ngoài nước hoàn trả cho người lao động. 

Đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh kịp thời triển khai thực hiện 

và báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngà 29/5/2020./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Trung tâm LĐNN; 

- Phòng LĐTBXH các huyện, TP, TX; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, LĐVL. 
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