
ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số: 2067 /UBND-LĐTBXH 

V/v rà soát lao động có nhu cầu  
đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc 
theo hình thức hợp tác giữa các  

địa phương của hai nước 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      
 TP. Lạng Sơn, ngày 07 tháng 9 năm 2018 

 
Kính gửi:   

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 
- UBND các phường, xã. 

 
Thực hiện Công văn số 993/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 28/8/2018 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát lao 
động có nhu cầu đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa 
các địa phương của hai nước, UBND thành phố đề nghị Đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh; yêu cầu UBND các phường, xã và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 
một số nội dung sau: 

1. UBND các phường, xã 

- Tổ chức tuyên truyền về nội dung thí điểm đưa lao động đi làm thời vụ 
tại hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước.  

+ Triển khai toàn văn Công văn số 2435/LĐTBXH-LLĐNN ngày 
19/6/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thí điểm đưa người 
lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa 
phương của hai nước (Kèm phụ lục số 1). 

+ Niêm yết tại trụ sở UBND phường, xã và Nhà văn hóa các khối, thôn; 
Chỉ đạo các khối, thôn lồng ghép triển khai có hiệu quả. 

- Thống kê tổng hợp số lao động trên địa bàn có nhu cầu đi làm việc thời 
vụ tại Hàn Quốc với điều kiện, tiêu chuẩn:  

 + Người lao động sinh sống trên địa bàn thành phố có hộ khẩu thường trú 
hoạc tạm trú đủ 12 tháng trở lên kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận 
cư trú hợp pháp; Không có tiền án, không thuộc diện cấm xuất cảnh Việt Nam. 

 + Độ tuổi: Trong độ tuổi từ 30 - 35 tuổi. Đủ sức khỏe đi làm việc tại nước 
ngoài theo quy định của Bộ Y tế; Trình độ học vấn: Từ lớp 6 trở lên. 

 + Không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) 
đang làm việc cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. 

UBND thành phố yêu cầu UBND các phường, xã khẩn trương thực hiện 
các nội dung nêu trên để người dân trên địa bàn nắm được đầy đủ thông tin để 
đăng ký tuyển chọn; Kết quả tổng hợp gửi về phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội thành phố trước ngày 20/9/2018 (Có biểu mẫu kèm theo). 
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2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

 Thực hiện đăng tải thông tin về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc 
thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước 
trên Trang Thông tin điện tử thành phố. 

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp thông tin trên các 
phương tiện thông tin đại chúng về về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc 
thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước. 

(Có Công văn số 2435/LĐTBXH-LĐNN ngày 19/6/2018 của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội gửi kèm theo Công văn) 

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các 
nội dung nêu trên để người dân trên địa bàn thành phố nắm được đầy đủ thông 
tin về chương trình và người lao động biết để đăng ký tuyển chọn./. 

Nơi nhận:     
- Như kính gửi;   
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Phòng LĐ-TB&XH TP; 
- CPVP, CVVX, QTM;  
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 
Lê Trí Thức 
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