
Những điểm cần lưu ý và điều kiện tư
cách lưu trú để làm việc ở Nhật Bản

（Hội thảo cung cấp thông tin chính xác về
du học/thực tập kỹ năng ）
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Những giấy tờ cần thiết để nhập cảnh
Nhật Bản

Hộ chiếu ＶＩＳＡ

ＶＩＳＡ
dài hạn（trên 90 ngày）

ＶＩＳＡ ngắn hạn （như visa du lịch）
（dưới 90 ngày）

có thể làm việc ở Nhật bằng visa du lịch →
lừa đảo
có thể đổi ra visa lao động→ lừa đảo

（phải có giấy chứng nhận
tư cách lưu trú trước visa）
Công ty hoặc trường của
Nhật làm thủ tục trước

Để làm việc
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Những tư cách lưu trú cơ bản để có thể làm việc

Du 
học

・tư cách nhằm mục đích du học. Không cho phép làm việc (đối
với trường hợp được cấp phép chỉ được làm thêm 28 giờ/ tuần )
・không phải tư cách thay thế cho thực tập kỹ năng

① thực tập kỹ
năng

• Tư cách lưu trú cho phép vừa
làm việc ở doanh nghiệp vừa
tiếp thu kỹ năng, thời gian dài
nhất là 5 năm

• 80 loại hình công việc thuộc
các ngành nông nghiệp, ngư
nghiệp, xây dựng, chế biến
thực phẩm, dệt may, gia công
cơ khí, hộ lý, vệ sinh tòa nhà, 
sửa chữa ô tô…

②kỹ thuật/tri thức
nhân văn/nghiệp vụ

quốc tế
• Cần được doanh nghiệp Nhật

Bản tuyển dụng
• Cần tốt nghiệp đại học chuyên

ngành tự nhiên đối với Kỹ
thuật và ngành xã hội đối với
Tri thức nhân văn và 3 năm
kinh nghiệm thực tế

• Nghiệp vụ quốc tế đề cập đến
công việc như phiên dịch, biên
dịch, cần có bằng đại học và
từ 3 năm kinh nghiệm thực tế
trở lên.

③kỹ năng đặc
biệt

• Tư cách lưu trú mới chính
thức áp dụng từ tháng 4 năm
nay

• Tiếp nhận những người đã có
kỹ năng với thời gian tối đa 5 
năm nhằm giải quyết vấn đề
thiếu lao động

• 14 lĩnh vực thuộc các ngành
nông nghiệp, ngư nghiệp, xây
dựng, công nghiệp chế tạo, hộ
lý, vệ sinh tòa nhà, sửa chữa ô 
tô,  dịch vụ nhà hàng, dịch vụ
lưu trú.

• Đối tượng tiếp nhận là những
người đã hoàn thành 3 năm
thực tập kỹ năng, hoặc những
người thi đỗ kỳ thi năng lực
tiếng Nhật và kỳ thi đánh giá
kỹ năng tương đương 3 năm
thực tập kỹ năng
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Những điều cần lưu ý về thực tập kỹ năng
1 Phí của cơ quan phái cử

Phí phái cử đối với thực tập sinh kỹ năng theo thông tư của Bộ Lao động- Thương
binh và Xã hội, trong trường hợp hợp đồng 3 năm là từ 3600 USD trở xuống (trường
hợp hợp đồng 1 năm là từ 1200 USD trở xuống). Thông tư cũng quy định phí đào tạo
trước khi xuất cảnh là 5.900.000 đồng. Bên cạnh đó, Luật pháp Nhật Bản nghiêm cấm
việc thu tiền ký quỹ và phạt vi phạm hợp đồng. Hãy nhận phiếu thu đầy đủ khi nộp
các khoản phí.
2 Cấm môi giới

Trong bản ghi nhớ hợp tác Nhật- Việt về thực tập kỹ năng có ghi rõ rằng cấm trung
gian môi giới. Hãy liên hệ trực tiếp với cơ quan phái cử chứ đừng thông qua môi giới.
3 Tầm quan trọng của việc học tiếng Nhật

Tất nhiên là trước khi đến Nhật cần phải học tiếng Nhật. Kể cả sau khi đã đến Nhật, 
bạn cũng hãy tiếp tục học tiếng Nhật. Tiếng Nhật vô cùng quan trọng đối với cuộc
sống sinh hoạt và làm việc ở  Nhật.
4 Thực tập kỹ năng ngành hộ lý

Đối với tư cách lưu trú là hộ lý thì ngoài thực tập kỹ năng còn có lưu học, kỹ năng
đặc biệt và chương trình EPA ngành hộ lý. Những người tốt nghiệp cao đẳng điều
dưỡng nếu dự định sang Nhật làm hộ lý thì nên cân nhắc việc ứng tuyển chương trình
EPA là chương trình được Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam hỗ trợ một cách
toàn diện (tuyển dụng vào khoảng tháng 9).
Cuối cùng, liên quan tới thực tập kỹ năng, nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào ở Nhật
thì hãy trao đổi với Tổ chức quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài. 3


