
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

 

   Số:           /LĐTBXH - LĐVL&DN 
V/v thông báo tiếp nhận đăng ký 

 thi tuyển lao động theo Chương trình 

EPS trong ngành sản xuất chế tạo 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bắc Kạn, ngày      tháng 10 năm 2021 

                                          
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
 

 

Thực hiện Văn bản số 3569/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 13/10/2021 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ 

chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất 

chế tạo và ngư nghiệp năm 2021 và Văn bản số 1126/TTLĐNN-TCLĐ ngày 

15/10/2021 của Trung tâm lao động ngoài nước về việc hướng dẫn tổ chức đăng 

ký dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế 

tạo và ngư nghiệp.   

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi 

tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo với 

các thông tin như sau: 

- Thời gian tiếp nhận đăng ký: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự thi cho ngành 

sản xuất chế tạo từ ngày 08/11/2021 đến ngày 15/11/2021 (08 ngày).  

(Sáng từ: 7h30 đến 11h30, Chiều từ: 13h30 đến 17h) 

- Địa điểm đăng ký: Hội trường tầng 4, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

 Để tạo điều kiện cho người lao động địa phương có thông tin và cơ hội 

tham gia Chương trình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để người lao 

động biết và đăng ký dự thi. 

(Gửi kèm Kế hoạch tổ chức kỳ thi Tiếng Hàn năm 2021 trong ngành sản 

xuất chế tạo và ngư nghiệp của Trung tâm Lao động ngoài nước) 



Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rất mong nhận được sự quan tâm 

phối hợp của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố./. 

 

    Nơi nhận: 

   Gửi bản điện tử: 
   - UBND tỉnh (B/c); 

   - Trung tâm LĐNN (TB);    

   - Như trên; 

   - Báo Bắc Kạn; 

   - Đài PT - TH tỉnh; 

   - Trung tâm Dịch vụ việc làm; 

   - Phòng Lao động - TB&XH các huyện, TP; 

   - GĐ, PGĐ phụ trách; 

 - Lưu: VT, LĐVL&DN (Kiều). 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Cƣơng 
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