
Độc thân     Ngày cấp

Đã ly hôn Ngày hết hạn

Quốc gia nơi vợ/chồng đang cư trú: Việt Nam     Hàn Quốc    Quốc gia khác

Điện thoại Email:

Địa chỉ

Ngày khám

Trái Phải

Mù màu: Chân, bàn chân Trái Phải

 7  Ngành

Ngoại ngữ

Cấp học cao nhất

Địa chỉ cư trú
Có         
Không
Có         
Không
Có         
Không

Có         
Không

Quốc gia

 1  Số báo danh: 

Số lượng con (nếu có):Số điện thoại của vợ/chồng:

 3
Tình trạng 
hôn nhân và 
gia đình

Giới tính:

 2  Số CMND:

Họ và tên:

Ngày sinh: Tuổi:
Số hộ chiếu:

Đã kết hôn

Họ và tên vợ/chồng: Ngày sinh:

BẢN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS

Tiếng Hàn: Kém            Trung bình                Tốt Tiếng Anh: Kém      Trung bình      Tốt

 4
Khám sức 
khỏe

Thị lực:   Mắt trái ………   Mắt phải………..   Dị tật, 
khuyết tật

Cánh tay, bàn tay

Có            Không

 5  Mức lương mong muốn  …………………… won

Dán ảnh 4*6 cm
(Không chỉnh sửa, chụp 

trong vòng 06 tháng)

Chiều cao:        cm -  Cân nặng:      kg 

Học vấn
Bằng cấp

Tiểu học      THCS      THPT      Trung cấp      CĐ       ĐH       Th.Sỹ        TS 

 8  Tên trường: Địa chỉ:

 9  Cấp độ học nghề (nếu có) Ngành nghề:
Bằng cấp, chứng chỉ (nếu có) (gửi bản sao kèm theo hồ sơ)

 11  
Tài khoản 
ngân hàng

Chi nhánh:…………………………..…Tên Ngân hàng:…………………………………………

 10           
Kinh nghiệm 
làm việc

Tại quốc gia Tổng thời gian làm việc
……..năm…....tháng
……..năm…....tháng

Số tài khoản:………………………………………………….

Công việc

Loại hộ chiếu:   Ngoại giao          Công vụ          Phổ thông         Khác Quốc gia cấp hộ chiếu:
 16   Anh/chị có từng nhập cảnh Hàn Quốc 
trong 5 năm gần đây không?

Nếu "Có" để nghị cung cấp thông tin chi tiết:
…………………………………………………………

 12   
Thông tin 
người thân

Số điện thoại: 

 13  Anh/chị đã từng sử dụng "họ và tên" khác  
để nhập cảnh Hàn Quốc

Nếu "Có" để nghị cung cấp thông tin chi tiết:
…………………………………………………………

Họ và tên: Quan hệ:

 14   Ngoài quốc tịch Việt Nam, anh/chị còn có 
quốc tịch nào khác không?

Nếu "Có" để nghị cung cấp thông tin chi tiết:
…………………………………………………………

 15   Anh/chị còn có bất cứ cuốn hộ chiếu nào 
khác còn giá trị không?

Nếu "Có" đề nghị cung cấp thông tin chi tiết
Số hộ chiếu:

                  Ngày........tháng.........năm..........                                
                     Người khai ký và ghi rõ tên                                                        

- Tôi xin cam đoan các thông tin khai trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về nội dung khai của mình.

 17 Anh/ chị có từng đi tới quốc gia nào khác, 
ngoại trừ Hàn Quốc, trong 5 năm gần đây không

Có         Nếu "Có" để nghị cung cấp thông tin chi tiết:
Mục đích nhập cảnh Thời gian cư trú

Không

Ngày hết hạn:

Nghề mong muốn: 1.                                     2.

Bệnh viện:

 6    Thành phố muốn làm việc: ……………………………..
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