
 

 

 

Chương trình hội thảo cung cấp thông tin chính xác về du học 

sinh và thực tập sinh kỹ năng sang Nhật Bản 
 

1. Mục tiêu: tăng cường cung cấp thông tin chính xác về du học Nhật Bản để tránh 
việc nhiều bạn trẻ Việt Nam sang Nhật Bản dưới hình thức thực tập sinh kỹ năng 
và du học sinh phải chịu thiệt hại do phải vay mượn số tiền lớn, bị ép buộc, bị 
lừa gạt, giúp các em thực hiện được ước mơ khi sang Nhật Bản và trở về nước 
với một nụ cười trên môi. 

 
2. Cơ quan tổ chức: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 

    Cơ quan đồng tổ chức : MOET，MOLISA，JASSO，IEVJ(Cửa sổ thông tin 
pháp luật), Cơ quan đào tạo nguồn nhân lực Nhật – Việt  

 
3. Thời gian: 14:00 ~ 16:30  Ngày 22 tháng 1 năm 2019 (thứ ba) 

 
4. Địa điểm: Phòng đa chức năng Đại sứ quán Nhật Bản 

 
5. Chương trình hội thảo  

(1) Đại sứ UMEDA Kunio (Hiện trạng và những điểm cần lưu ý) 
(2) MOET phát biểu 
(3) MOLISA phát biểu 
(4) Điều kiện và những điểm cần lưu ý về tư cách lưu trú diện đi làm việc tại 

Nhật Bản 
(5) Những điểm cần lưu ý về các công ty phái cử lao động (cán bộ phụ trách của 

DOLAB) 
(6) Những điểm cần lưu ý về các công ty tư vấn du học (cán bộ phụ trách của 

MOET) 
(7) Nghỉ giải lao 
(8) Những điểm cần lưu ý về du học Nhật Bản (Văn phòng JASSO Hà Nội) 
(9) Hiện trạng du học Nhật Bản và điều kiện cần thiết để có một chương trình 

du học Nhật Bản hiệu quả  
(10)  Những điểm cần lưu ý để phòng ngừa những bất trắc và việc phát sinh 

những bất trắc（IEVJ） 
(11) Trả lời câu hỏi 
(12) Kết thúc 

 


