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Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 299/SLĐTBXH-LĐVL 

ngày 21/02/2020 của Sở lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo chính 

sách mới đối với lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, hiện nay theo thông 

báo của Sở Lao động –TB&XH , huyện Nghi Xuân có hơn 500 lao động đang cư 

trú, làm việc bất hợp tại Hàn Quốc. Để kịp thời hướng dẫn người lao động nắm bắt 

đầy đủ thông tin liên quan đến chính sách mới của chính phủ Hàn Quốc áp dụng 

đối với lao động làm việc theo Chương trình EPS nói chung và lao động cư trú bất 

hợp pháp nói riêng. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực 

hiện tốt các nội dung sau:  

1. Thông báo đến thân nhân của người lao động để liên hệ tuyên truyền và 

vận động người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước và hưởng các 

chính sách khuyến khích theo chủ trương của Chính phủ Hàn Quốc. Cụ thể: 

a. Đối với người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS 

(Visa E9) cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện khai báo và về nước trong 

khoảng thời gian từ ngày 11/12/2019 đến hết ngày 30/6/2020: 

- Không bị phạt tiền, được ở lại thêm tối đa 03 tháng; 

- Nếu về nước trong thời gian nêu trên, được đăng ký dự thi tiếng Hàn để dự 

tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS đối với những người đủ 

điều kiện đăng ký dự thi;  

- Khi đăng ký tự nguyện về nước, người lao động sẽ được nhận “Giấy xác 

nhận tự nguyện về nước” do Bộ Tư pháp Hàn Quốc cấp. sau khi về nước từ 03 đến 

06 tháng sẽ được phép nhập cảnh trở lại Hàn Quốc: Nhập cảnh ngắn hạn một lần 

(Visa C-3); lao động thời vụ (Visa C-4, E8); du học tiếng Hàn (Visa D-4); doanh 

nghiệp đầu tư (Visa D-8) để nhập cảnh Hàn Quốc; 

b. Đối với người lao động không làm các thủ tục chuyển đổi nơi làm việc: 

Người lao động chuyển đổi nơi làm việc nhưng chưa thực hiện các thủ tục chuyển 

đổi và còn thời gian cư trú nếu tự nguyện khai báo trong thời gian từ ngày 

11/12/2019 đến 31/03/2020, chỉ phải nộp 30% tiền phạt và được tiếp tục làm việc 

tại nơi đã chuyển đến hoặc có thể đăng ký tìm việc khác với Bộ lao động – Việc 

làm Hàn Quốc.   

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động 

hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và các chương 

trình hợp tác lao động khác về nước đúng thời hạn. Cập nhật danh sách lao động 



làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS hết hạn hợp đồng về nước và báo 

cáo về UBND huyện qua phòng Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 20 

của tháng cuối qúy để tổng hợp báo cáo. 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện kịp 

thời, có hiệu quả các nội dung nêu trên./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 
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