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Lao động - Thương binh và Xã hội 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 Trên cơ sở Công văn số 1816/SLĐTBXH-LĐVLBHXH, ngày 30/9/2022 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo thời 

gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc năm 2022 theo Chương 

trình EPS (lần 2); Công văn số 1844/SLĐTBXH-LĐVLBHXH, ngày 04/10/2022 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo tuyển 

chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM 

JAPAN - đợt 03/2022. 

 Để tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn thành phố có thông tin 

và cơ hội tham gia thi tiếng Hàn Quốc năm 2022 theo Chương trình EPS lần 02 

năm 2022 đạt kết quả cao để nhập cảnh Hàn Quốc làm việc và thời gian tiếp 

nhận hồ sơ tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực  tập sinh đi thực  tập 

kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 03/2022, nhằm thực hiện tốt công tác giải quyết việc 

làm trên địa bàn thành phố. UBND thành phố yêu cầu Văn phòng HĐND-

UBND thành phố và UBND các phường, xã triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Thực hiện đăng tải “Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn Quốc năm 

2022 trong ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp và ngư nghiệp” và “Thông báo 

tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM 

JAPAN - Đợt 03/2022” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo 

công văn này trên Trang Thông tin điện tử thành phố. 

2. UBND các phường, xã 

Triển khai, niêm yết “Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn Quốc 

năm 2022 trong ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp và ngư nghiệp” và “Thông 

báo tuyển thực tập sinh đi thực  tập kỹ thuật tại  Nhật  Bản theo chương trình IM 

JAPAN - Đợt 03/2022” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo 

công văn này tại trụ sở UBND phường, xã và Nhà văn hóa các khối, thôn, đọc 

toàn văn thông báo trên hệ thông loa phát thanh của khối, thôn, khu phố để đông 

đảo người dân nắm bắt đầy đủ thông tin về chương trình tuyển lao động. 

(Có các Thông báo gửi kèm theo) 
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UBND thành phố yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND thành phố và 

UBND các phường, xã triển khai, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:     
- Như trên;   

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Phòng Lao động – TB&XH; 

- CPVP, CVVX; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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