
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
VÀ XÃ HỘI  

Số:         /SLĐTBXH-LĐGDNN      Ninh Thuận, ngày       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 741/VPUB-KTTH ngày 25/02/2019 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 Bùi Trọng Tấn hỏi: ”Tôi muốn xuất 

khẩu lao động sang Hàn Quốc nên tôi muốn hỏi hiện tại năm 2019 đã được 

đăng ký chưa ạ? Mà xin cho tôi biết khi nào được đăng ký thi tiếng Hàn tại 

Trung tâm LĐ&TBXH tỉnh ạ?. Tôi xin chân thành cảm ơn”. 

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.  

2. Năm 2019 Trung tâm Lao động ngoài nước chưa có kế hoạch, cũng 

như chưa triển khai để đăng ký đi xuất khẩu lao động sang thị trường Hàn Quốc 

theo Chương trình EPS. 

3. Thông tin đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc theo Chương trình EPS 

khi triển khai Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận đưa nội 

dung thông báo để đăng ký bằng những hình thức sau: 

- Gởi thông báo đến UBND huyện,thành phố,xã,phường ,thị trấn; 

- Trên Báo Ninh Thuận; 

- Đài phát thanh và truyền hình  tỉnh; 

- Đài truyền thanh các huyện,thành phố, các xã, phường, thị trấn; 

- Website: www.vieclamninhthuan.vn. 

4. Ngoài ra, mời Ông đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đăng ký và để 

lại thông tin liên lạc, khi có thông tin triển khai đi xuất khẩu lao động tại thị 

trường Hàn Quốc Trung tâm trực tiếp kịp liên lạc với Ông. 

Kính chuyển Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ sở trả lời cho ông 

Bùi Trọng Tấn ./. 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ (Ô. Trưa);  

- Lưu: VT,VP.P.LĐGDNN.Na02b 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Trần Văn Trưa  
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