
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Số tiếp nhận thi tay nghề
(Trung tâm Lao động ngoài nước ghi) ............................................................................

Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu sử dụng hồ sơ giả mạo (chứng nhận nghề nghiệp, văn bằng, chứng chỉ) để đăng
ký tham gia Chương trình EPS.
Nếu hồ sơ của người lao động bị phát hiện gian lận, kết quả thi sẽ bị hủy bỏ và người lao động sẽ bị hạn chế
tham dự các kỳ thi tiếng Hàn trong vòng 03 năm.

Người lao động điền các thông tin sau * Đánh dấu (●) vào ngành nghề lựa chọn

Số báo danh đăng ký thi tiếng Hàn ..........................................

Ngư nghiệp
Nuôi trồng thủy hải sản ○

Đánh bắt cá ○

Ngày tháng năm sinh …....../.....…/……… Số điện thoại ..........................................................

Ngày đăng ký thi tay nghề,
đánh giá năng lực

…...../.....…/……… Họ và tên ..........................................................

Kýtên:………………………………………..

Người lao động điền các thông tin sau * Đánh dấu (●) vào câu trả lời TTLĐNN xác nhận

▢ Kinh nghiệm làm việc (Nếu có)
Từ 06 tháng trở lên Dưới 06 tháng

○ ○

Hợp lệ ○
Không hợp lệ ○

▢Thời gian đào tạo/huấn luyện (dành cho người có văn bằng, chứng chỉ)

Đào tạo Thời gian huấn luyện

Trường nghề Trường đại học Trên 120 Giờ Dưới 120 Giờ

○ ○ ○ ○

Hợp lệ ○
Không hợp lệ ○

▢Văn bằng, chứng chỉ (không quá 2 văn bằng, chứng chỉ)

STT Tên trường/đơn vị Ngày cấp Đơn vị cấp

1

2

Hợp lệ ○
Không hợp lệ ○

Cơ quan phái cử Họ và tên: Ký tên:

HRD Korea Họ và tên: Ký tên:

Lưu ý:
- Thời gian làm việc được tính theo số tháng.
- Chứng chỉ đào tạo/huấn luyện sẽ được kiểm tra trước và sau đó xác minh tổng số thời gian đào tạo

huấn luyện.
- Bằng cấp, chứng chỉ trong hồ sơ phải được chứng thực.
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