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

SBD khi tham dự 

kiểm tra tiếng Hàn 

 
Số CMND 

 

Ảnh (4cm x 6cm) 

 

Quốc tịch VIỆT NAM Họ và tên  

Ngày sinh  Tuổi  

Giới tính ○ Nam      ○ Nữ Tình trạng hôn nhân ○ Đã kết hôn      ○ Chưa kết hôn 

Số hộ chiếu  Ngày hết hạn hộ chiếu  

Địa chỉ  

Số điện thoại 

Cố định Di động Số điện thoại của ngƣời thân (Bố, mẹ, vợ hoặc chồng) 

 

 

 
 

Chiều cao  ...…cm 
Cân 

nặng 
.…...kg 

Thị 

lực 

Mắt 

trái 

 
Mắt 

phải 

 
Mù màu 

○ Mù màu 

○ Không mù màu 

Kiểm tra sức khỏe 

Ngày kiểm tra 
 

Khuyết 

tật 

 

Cánh tay/ 

bàn tay 
Trái 

□ Bình thường 

□ Bất thường 
Phải 

□ Bình thường 

□ Bất thường 

Tại Bệnh viện 
 Chân/ 

bàn chân 
Trái 

□ Bình thường 

□ Bất thường 
Phải 

□ Bình thường 

□ Bất thường 

Mức lƣơng 

mong muốn 
…………………..won 

 

Tài khoản  

ngân hàng của 

ngƣời nộp Đơn 

đăng ký dự tuyển 

Tên  

ngân hàng 

 

Kiểm tra  

tay nghề 

             ○  Có 

             ○  Không 

Tên  

chi nhánh  

 

Mã 

 ngân hàng 

 

Số tài khoản  

Thành phố muốn 

đến làm việc  ○ Không ○ Có     Thành phố:…………………………………………… 
 

Công việc  

muốn làm 

Ngành 

Nghề 

Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 
Công việc 

(trong ngành xây dựng) 

   
□ Thợ sắt              □ Thợ mộc 

□ LĐ phổ thông   □ Thợ hàn 

Kiểm tra 

tiếng 

Hàn 

Ngành 
 

 Ngày kiểm tra  

Điểm thi Tổng điểm:  

Trình độ học vấn 
 Chuyên 

ngành 

 

Trình độ học nghề 
 Chuyên 

ngành 

 

Trình độ ngoại ngữ 
Tiếng Hàn □ Giỏi      □ Trung bình     □ Kém Tiếng Anh □ Giỏi      □ Trung bình     □ Kém 

       Ngoại ngữ khác                         □ Giỏi      □ Trung bình     □ Kém 

Bằng/Chứng chỉ  1.                                                       2.                                                            3. 

Kinh nghiệm 

làm việc 

 
Quốc gia Ngành Nghề 

Thời gian 

 làm việc 

Công việc  

(trong ngành xây dựng) 

1 
   

..…năm ..…tháng 
□ Thợ sắt              □ Thợ mộc 

□ LĐ phổ thông   □ Thợ hàn 

2 
   

..…năm ..…tháng 
□ Thợ sắt              □ Thợ mộc 

□ LĐ phổ thông   □ Thợ hàn 

Kinh nghiệm làm 

việc tại Hàn Quốc ○ Có               ○ Không 
Số chứng minh thƣ ngƣời 

nƣớc ngoài tại Hàn Quốc 
........................................... 

- 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. 

- Tôi đồng ý để các Cơ quan thực hiện chương trình EPS công bố và sử dụng thông tin khai ở trên để hỗ trợ cho tôi trong 

việc tuyển dụng lao động của các chủ sử dụng lao động, việc quản lý nhập cảnh và thời hạn cư trú, hỗ trợ lao động về nước 

và ngăn ngừa tình trạng lao động ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.  

Ngày........tháng.........năm.......... 

        (Ký/ghi rõ họ và tên) 

 STT trong danh sách:………. 



 

HƢỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN THÔNG TIN 
  

Tiêu đề Cách điền thông tin 

Số báo danh khi tham 

dự kiểm tra tiếng Hàn 
Ghi đúng số báo danh khi đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn 

Ảnh Dán ảnh 4x6 cm (ảnh phải rõ ràng, giống với ảnh dán trong Thẻ tham dự kiểm tra tiếng Hàn) 

Họ và tên Ghi họ và tên theo Giấy CMND, viết bằng CHỮ IN HOA có dấu 

Ngày sinh, tuổi 
Ghi theo thứ tự: năm /tháng /ngày bắt buộc phải có đầy đủ ngày, tháng và năm sinh (VD: 1980/08/05; 

tuổi 32), nếu ghi thiếu hồ sơ sẽ bị loại.  

Địa chỉ Ghi địa chỉ nơi thường trú:    xã/phường - huyện/quận - tỉnh/thành phố 

Số điện thoại Ghi số điện thoại có thể liên lạc được (ghi cả mã vùng.Ví dụ: 04.xxxxxxx.) 

Chiều cao, Cân nặng, 

Thị lực và Mù mầu 
Ghi đúng theo giấy khám và chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện 

Kiểm tra sức khỏe Ghi ngày kiểm tra sức khỏe; tên Bệnh viện nơi kiểm tra sức khoẻ  

Khuyết tật 

Tích vào ô “Bất thường” nếu người lao động không cử động được ở tay/ngón tay, chân/ngón chân hoặc 

bị mất ngón tay/ngón chân. 

Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ kiểm tra khuyết tật của người lao động khi tham gia khoá đào tạo Bồi 

dưỡng kiến thức cần thiết; trường hợp người lao động cố tình ghi không đúng khuyết tật của mình sẽ bị 

dừng tham gia chương trình. 

Tài khoản ngân hàng 

của ngƣời nộp Đơn 

đăng ký dự tuyển 

Ghi đầy đủ tên ngân hàng, tên chi nhánh, mã ngân hàng, số tài khoản của người lao động. Nếu người lao 

động không ghi đầy đủ các thông tin này hồ sơ sẽ bị loại 

Kiểm tra tay nghề 
Nếu người lao động đăng ký tham dự kiểm tra tay nghề thì tô kín vào ô Có, nếu không đăng ký thì tô kín 

vào ô Không 

Thành phố muốn đến 

làm việc 

Nếu muốn đến làm việc tại một tỉnh, thành phố cụ thể thì chọn  một trong các tỉnh, thành phố sau: Seoul, 

Pusan, Deagu, Incheon, Gwanggju, Deajeon, Ulssan, Gyeonggi-do, Ganfwon-do, Chungcheongbuk-do, 

Chungcheongnam-do, Jeollabuk-do, Jeollanam-do, Gyeongsangbuk-do, Gyeongsangnam-do, Jeju-do 

Công việc muốn làm 

Ngành: Ghi đúng ngành đã đăng ký trong Đơn đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn (Sản xuất chế tạo, 

Xây dựng, Nông nghiệp, Ngư nghiệp). 

Lưu ý: Người lao động KHÔNG được lựa chọn ngành khác với ngành đã chọn khi đăng ký tham dự 

kiểm tra tiếng Hàn, vì nếu lựa chọn sai ngành thì hồ sơ sẽ bị loại. 

Nghề: Lựa chọn 02 nghề thuộc ngành đã đăng ký để ghi vào nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2   

- Đối với ngành SXCT: Sản xuất các sản phẩm nội thất; Thiết bị quang học, đồng hồ, thiết bị y tế; Ô tô, 

máy kéo; Máy móc thiết bị; Sản phẩm từ nguyên liệu vô cơ; Thiết bị vận tải; Dược phẩm và hóa phẩm; 

Ghi âm và tái chế các sản phẩm ghi âm; Xuất bản sách báo; Sản xuất ấn phẩm âm nhạc; Giấy; Tái chế 

phế liệu; Sản phẩm nhựa và cao su; Dụng cụ và thiết bị thể thao; Da và sản phẩm làm từ da; Dệt (trừ thêu 

may); Thuốc lá; Sản phẩm từ gỗ (trừ đồ đạc nội thất); Hóa chất (trừ dược phẩm); Thiết bị điện; điện tử; 

Quần áo và sản phẩm dệt; Chế biến thực phẩm; Đồ uống. 

- Đối với ngành Xây dựng: Xây dựng công nghiệp; Lắp đặt thiết bị; Lắp đặt hệ thống dây điện và thông 

tin; Hoàn thiện nội ngoại thất; Dọn dẹp mặt bằng xây dựng; Các nghề đặc thù trong xây dựng 

Riêng đối với ngành Xây dựng lựa chọn 1 trong 4 công việc (Thợ sắt; Thợ mộc, Thợ hàn và Lao động 

phổ thông) 

- Đối với ngành Nông nghiệp: Trồng trọt; Chăn nuôi 

Đối với ngành Ngư nghiệp thì chọn một trong các công việc sau: Nuôi trồng; Đánh bắt thủy sản 

Kiểm tra tiếng Hàn Ghi chính xác các thông tin: Ngành đăng ký tham dự kiểm tra, ngày kiểm tra tiếng Hàn, Tổng điểm  

Trình độ học vấn 
Phần trình độ học vấn ghi đã tốt nghiệp một trong các cấp: Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học, 

Cao học; phần chuyên ngành ghi chuyên môn đã được đào tạo (trường hợp trình độ từ Cao đẳng trở lên)  

Trình độ học nghề 
Phần trình độ học nghề ghi đã tốt nghiệp một trong các cấp trình độ : Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng nghề; 

phần chuyên ngành ghi chuyên môn nghề đã học 

Kinh nghiệm làm việc  

- Ngành: ghi rõ đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành nào (Sản xuất chế tạo, Xây dựng, Nông nghiệp, 

Ngư nghiệp); 

- Nghề: ghi rõ tên công việc có liên quan đã từng làm. Riêng đối với ngành Xây dựng lựa chọn 1 trong 4 

công việc (Thợ sắt; Thợ mộc, Thợ hàn và Lao động phổ thông) 

- Thời gian làm việc: ghi rõ số năm, tháng đã làm việc trong nghề nói trên  (Ví dụ: 01 năm 04 tháng) 

Kinh nghiệm làm việc 

tại Hàn Quốc 

Nếu đã có thời gian làm việc tại Hàn Quốc thì tô kín vào ô Có, đồng thời ghi đầy đủ số Chứng minh thw 

người nước ngoài đã được cấp tại Hàn Quốc  

 

 

 


