
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……… , ngày tháng năm 2016 

 

BẢN CAM KẾT 
 

Bản cam kết này nhằm xác định trách nhiệm của người lao động, của Chính quyền địa 

phương nơi người lao động cư trú và của Cơ quan tuyển chọn và đưa người lao động đi làm việc 

tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (viết 

tắt là EPS), các bên gồm: 

 

I. Người lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc: 

- Họ và tên:……………………………………. 

- Ngày sinh: ………………………………….... 

- Số CMND:  ………….. ……… cấp ngày ……………. tại: ……………………………….. 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………… 

II. Chính quyền địa phương nơi người lao động cư trú: 

- UBND xã/phường: ………………  Huyện/Quận ……………Tỉnh/Thành phố …………… 

- Người đại diện: ông/bà: ……………………………….Chức vụ :………………………….. 

III. Cơ quan tuyển chọn và đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc: 

- Tên cơ quan: Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Địa chỉ: Số 1 Trịnh Hoài Đức - quận Đống Đa – thành phố Hà Nội 

- Người đại diện: Ông: Hà Xuân Tùng, Chức vụ: Giám đốc 

Các bên cam kết thực hiện đúng những quy định sau đây: 

I. Trách nhiệm của người lao động 

1. Tìm hiểu và nắm rõ quy định của Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước 

ngoài của Hàn Quốc (qua website: www.colab.gov.vn; www.dolab.gov.vn; các thông  

báo của Cục Quản lý Lao động ngoài nước, của Trung tâm Lao động ngoài nước; của Sở 

Lao động-Thương binh và Xã hội và qua các phương tiện thông tin đại  chúng khác) 

trước khi đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc. 

2. Thực hiện đúng quy định của hợp đồng lao động đã ký với chủ sử dụng lao động Hàn 

Quốc. Không bỏ trốn tại sân bay hoặc tại các Trung tâm đào tạo sau khi nhập cảnh vào 

Hàn Quốc. Không đơn phương phá bỏ hợp đồng lao động hoặc yêu cầu chuyển đổi nơi 

làm việc vì những lý do không chính đáng. 

3. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Hàn Quốc. Về nước 

đúng thời hạn sau khi hết hạn hợp đồng lao động hoặc trước khi hết thời hạn được 

phép cư trú tại Hàn Quốc. Không ở lại Hàn Quốc làm việc và cư trú bất hợp pháp. 

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm những điều đã quy định tại Bản cam kết 

này. 

http://www.colab.gov.vn/
http://www.dolab.gov.vn/


II. Trách nhiệm của chính quyền địa phương: 

1. Tuyên truyền, giáo dục người lao động tuân thủ hợp đồng lao động, chấp hành đúng quy 

định của pháp luật Việt Nam, pháp luật Hàn Quốc và về nước đúng thời hạn sau khi hết 

hạn hợp đồng lao động. 

2. Vận động gia đình người lao động động viên con em mình đang làm việc tại Hàn Quốc 

theo chương trình EPS về nước đúng thời hạn sau khi hết hạn Hợp đồng lao động; đối  

với những người lao động vi phạm hợp đồng lao động, đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn 

Quốc phải sớm về nước theo yêu cầu của các cơ quan chức năng Việt Nam và Hàn Quốc 

3. Không xác nhận hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc của người lao động thông qua 

những người trung gian; Chỉ xác nhận hồ sơ, lý lịch và các giấy tờ cần thiết khác đối với 

người lao động đã hiểu rõ trách nhiệm của mình khi tham gia Chương trình EPS và ký 

vào Bản cam kết này. 

III. Đối với Trung tâm Lao động ngoài nước: 

1. Thông tin đầy đủ, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện 

tử của Trung tâm Lao động ngoài nước (www.colab.gov.vn), qua các công văn hướng 

dẫn và tờ rơi cung cấp thông tin về chương trình EPS để chính quyền địa phương, người 

lao động và người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định của chương 

trình này. 

2. Làm các thủ tục cần thiết để người lao động đáp ứng các điều kiện theo quy định đi làm 

việc tại Hàn Quốc thuận lợi. 

3. Cung cấp danh sách người lao động của địa phương phá bỏ hợp đồng lao động, cư trú bất 

hợp pháp tại Hàn Quốc để chính quyền địa phương biết, phối hợp tuyên truyền, vận động 

gia đình động viên con em họ về nước. 

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan của Hàn Quốc tổ chức cho người lao động đang cư 

trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam thực hiện các hình thức xử phạt đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của 

pháp luật. 

5. Từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc của những người là 

vợ/chồng, anh/chị em của người lao động vi phạm hợp đồng lao động đang cư trú bất  

hợp pháp tại Hàn Quốc. 

Các bên cam kết thực hiện đúng những quy định nêu trên. Bản cam kết này được lập 

thành 3 bản, mỗi bên giữ 1 bản làm căn cứ thực hiện. 
 

Trung tâm Lao động 

ngoài nước 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc 

Hà Xuân Tùng 

TM. UBND xã/phường nơi 

người lao động cư trú 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, 

đóng dấu) 

 Người lao động 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

http://www.colab.gov.vn/

