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UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 396 /SLĐTBXH-LĐGDNN

Ninh Thuận, ngày22 tháng 02 năm 2019

V/v trả lời chuyên mục Hỏi - Đáp.

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận.
(Trung tâm Tin học – Công báo).
Tiếp nhận Công văn số 649/VPUB-KTTH ngày 19/02/2019 của Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi –
Đáp.
Theo đó, chuyển câu hỏi của ông Đỗ Bá Hoàng Vĩnh Đức hỏi:” Tôi muốn
làm giấy xuất nhập cảnh lao động sang Hàn Quốc theo diện làm nông đi 03
tháng rồi về, thì thủ tục thế nào?”…
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
1.Hiện nay xuất khẩu lao động sang thị trường Hàn Quốc được Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội giao cho Trung tâm Lao động ngoài nước thực
hiện. Ngoài ra, không có bất kỳ cơ quan hay tổ chức nào có đủ thẩm quyền để
đưa người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc.
2. Quy trình, thủ tục để làm giấy xuất nhập cảnh sang Hàn Quốc lao động
theo diện làm nông đi 03 tháng rồi về như ông hỏi. Không thuộc nhiệm vụ chức
năng của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
3. Để biết thủ tục xuất nhập cảnh sang Hàn Quốc ông liên hệ với Công an
Xuất nhập cảnh của tỉnh để biết rõ hơn.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời để Trung tâm Tin học-Công
báo, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ sở trả lời cho ông Đỗ Bá Hoàng
Vĩnh Đức./.
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