
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND 

V/v rà soát lao động có nhu cầu 

đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc 

theo hình thức hợp tác giữa các 

địa phương của hai nước 

Hữu Lũng, ngày       tháng 8  năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1337/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 01/8/2022 

của Sở Lao động – TBXH tình về việc rà soát lao động có nhu cầu đi làm việc 

thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước; 

Ủy ban nhân huyện (UBND) đề nghị phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông 

Thực hiện tuyên truyền nội dung rà soát lao động có nhu cầu đi làm việc 

thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước 

trên hệ thống truyền thanh của huyện đến các xã, thị trấn;  

2. UBND các xã, thị trấn 

 - Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương, đồng 

thời niêm yết nội dung công văn này và Công văn số 2188/LĐTBXH-QLLĐNN 

ngày 24/6/2022 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Trụ sở UBND, nhà 

văn hóa các thôn, khu và khu đông dân cư về nội dung thí điểm đưa lao động đi 

làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa hai địa phương của hai 

nước. 

- Điều kiện, tiêu chuẩn tham gia  như sau: 

+ Người lao động cư trú trên địa bàn được cơ quan có thẩm quyền xác 

nhận cư trú hợp pháp. Không có tiền án, không thuộc diện cấm xuất cảnh Việt 

Nam. 

+ Độ tuổi: Trong độ tuổi lao động. Đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài 

theo quy định của Bộ Y tế. 

+ Không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) 

đang làm việc cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. 



- Thống kê tổng hợp số lao động trên địa bàn có nhu cầu đi làm việc thời 

vụ tại Hàn Quốc.  

Kèm theo: 

+Công văn số 2188/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 24/6/2022 của Bộ Lao động-

TBXH 

+ Biểu tổng hợp số lao động tham gia. 

Báo cáo kết quả rà soát gửi về Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – 

Dân tộc trước ngày 11/8/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân 

tộc (điện thoại: 02053.825.753) để cùng xem xét, giải quyết./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH-DT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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