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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

***&*** 

ĐƠN ĐĂNG KÝ  

GIA HẠN HỒ SƠ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC  

THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS 

Kính gửi: Trung tâm lao động ngoài nước 

Tôi là người lao động đã đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn, đã nộp hồ sơ đăng 

ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc, tuy nhiên đến nay hồ sơ của tôi đã hết hạn. 

Vì vậy tôi có nguyện vọng được gia hạn hồ sơ và xin cung cấp thông tin để đăng ký 

như sau: 

1. Thông tin cá nhân người lao động: 

Họ và tên: ……………………………………… Ngày sinh: ……………………. 

Số CMND: …………………………………….. Số điện thoại: …………............ 

Năm thi tiếng Hàn: ……….      Ngành đăng ký:………….......... 

2. Thông tin liên quan: 

Tên trường học (ở cấp học cao nhất):………………………………………………. 

Địa chỉ trường học (huyện, tỉnh):…………………………………………………… 

Ngành học (từ cấp Cao đẳng trở lên)……………………………………………….. 

Số tài khoản ngân hàng (của người lao động) :…………………………………….. 

Tên ngân hàng:………………………………..    Chi nhánh:……………………… 

Tình trạng hôn nhân (tích dấu ):     Độc thân        Kết hôn         Ly hôn 

Số lượng con (con đẻ hoặc con nuôi): ….. 

- Thông tin người báo tin (nếu đã kết hôn đề nghị viết thông tin của chồng/vợ) 

Họ và tên:………………………Ngày sinh:…/…/…… Quan hệ:…………  

Số điện thoại:……………….. 

Địa chỉ cư trú hiện nay: ................................................................................. ….. 

- Thông tin cư trú tại Hàn Quốc 

Anh/chị đã từng nhập cảnh Hàn Quốc trong 05 năm gần đây:    Có       Không 

Lý do nhập cảnh:…………………………….. 

Tổng thời gian đã cư trú tại Hàn Quốc theo hình thức lao động phổ thông – visa E9 

và thuyền viên – visa E10 (nếu có):      Từ 5 năm trở xuống           Trên 5 năm 

Tôi xin cam đoan những thông tin được khai trên đây là đúng sự thật, nếu có 

gì gian dối tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.  

 ……….., ngày….tháng….năm 2018 

Người viết đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên)  

 


