
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
   

Số:            /SLĐTBXH-LĐVLBHXH 

  V/v thông báo thời gian tổ chức kỳ thi 

tiếng Hàn theo Chương trình EPS (lần 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 830/TTLĐNN – TCLĐ ngày 11/11/2022 của Trung 

tâm Lao động ngoài nước về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tiếng Hàn 

theo Chương trình EPS lần 02 năm 2022. 

Để tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn có thông tin và cơ hội tham 

gia kỳ 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, thực hiện tốt công tác giải quyết việc 

làm trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các 

huyện, thành phố thực hiện các nội dung như sau: 

Chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công 

tác thông tin, tuyên truyền đến nhân dân, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ, lao 

động ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa trên địa bàn hiểu biết đầy đủ về các 

chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Chỉ đạo, triển khai thông báo thời gian tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2022 

trong ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp và ngư nghiệp đến UBND các xã, 

phường, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người lao động 

thuộc địa bàn quản lý để người lao động nắm bắt đầy đủ thông tin về tham dự kỳ 

thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS lần 02 năm 2022, cụ thể như sau: 
 

Số 

TT 
Nội dung điều chỉnh Kế hoạch dự kiến Điều chỉnh thành 

1 
Thông báo thời gian, địa điểm 

và ca thi tiếng Hàn 
14/11/2022 21/11/2022 

2 Thời gian tổ chức thi tiếng Hàn 21/11 – 15/12/2022 28/11 – 19/12/2022 
  

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

liên hệ trực tiếp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Phòng Lao 

động việc làm - Bảo hiểm xã hội, điện thoại: 02053.876.682) để cùng xem xét, giải 

quyết./. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

   Nơi nhận:  
   - Như trên; 

   - UBND tỉnh (B/c); 

   - Trung tâm Lao động ngoài nước; 

   - Lãnh đạo Sở;  

   - Phòng LĐTBXH thành phố; 

   - Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 

   - Lưu: VT, LĐVLBHXH(NQL).                        

P 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Giang 
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