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THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo 

Và kế hoạch kiểm tra tay nghề đợt 2 năm 2020 

          

Thực hiện Công văn số 500/TTLĐNN-TCLĐ, ngày 16/07/2020 của Trung tâm 

Lao động ngoài nước, về việc thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn trong ngành sản 

xuất chế tạo và kế hoạch kiểm tra tay nghề đợt 2 năm 2020. 

 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo như sau: 

1. Kết quả kỳ thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo đợt 2 năm 2020 ( 

vòng 1), có 06 lao động đạt yêu cầu ( có danh sách kèm theo). 

2. Tất cả lao động đạt yêu cầu tại vòng 1, bắt buộc phải tham dự vòng 2- Kiểm 

tra tay nghề. 

+ Địa điểm thi và danh sách ca thi chính thức ( kiểm tra tay nghề), sẽ thông 

báo vào ngày 28/7/2020. 

+ Thời gian tổ chức thi: Dự kiến từ ngày 04/8 đến ngày 07/08/2020. 

+ Thông báo kết quả: ngày 25/8/2020. 

( Thông báo được đăng  tại địa chỉ: WWW.colab.gov.vn ) 

 Trên đây là thông báo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, đề nghị người 

lao động đã đạt yêu cầu vòng 1, theo dõi và có mặt đúng giờ tại địa điểm quy định./. 

Nơi nhận:                                                                                   KT GIÁM ĐỐC 
- Theo danh sách đạt yêu cầu;                   PHÓ GIÁM ĐỐC    
- Lưu: VT, LĐVL. 
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