
Những điểm cần lưu ý đối với thí sinh lưu học sinh nghiên cứu sinh xin cấp học bổng của 

Chính phủ Nhật Bản năm 2021 (Monbukagakusho)  

 

1.Kết quả tuyển chọn cuối cùng 

(1) Những thí sinh đỗ trong kỳ thi vấn đáp lần này là “Thí sinh đỗ vòng 1” và sẽ được 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tiến cử để nhận Học bổng của Chính phủ Nhật 

Bản năm 2021. Trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản sẽ tiến hành 

“Tuyển chọn vòng 2” (dự kiến đến tháng 6/2021). 

(2) Vì vậy kết quả đỗ của kỳ thi vấn đáp lần này chưa phải là kết quả cuối cùng. Có 

trường hợp thí sinh sẽ không được lựa chọn trong vòng tuyển chọn cuối cùng tại 

Nhật Bản trong thời gian tới.  

(3) Kết quả tuyển chọn cuối cùng dự kiến sẽ được thông báo chính thức trên trang web 

của Đại sứ quán Nhật Bản và Cục hợp tác nước ngoài Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt 

Nam từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021. 

 

2. Xác nhận tư cách 

  Các thí sinh cần đọc kỹ lại một lần nữa “Hướng dẫn tuyển sinh (Application 

Guidelines)”, xác nhận lại tư cách đăng ký học bổng. (Đặc biệt cần lưu ý : trang 1 “3.Tư 

cách và điều kiện đăng ký (3.Qualifications and Condition)” về đối tượng không được cấp 

học bổng). Nếu có thí sinh nào từ chối đăng ký học bổng cần liên lạc tới Đại sứ quán Nhật 

Bản trong thời gian sớm nhất.   

 

3. Những thủ tục cần tiến hành trong tháng 10 năm 2021 

(1) Nhận giấy tờ 

  Các thí sinh cần đến Đại sứ quán Nhật Bản (Hà Nội) để nhận “Chứng nhận đỗ vòng 1” 

(Passing Certificate of the Primary Selection). Thời gian: từ 9:00 ~ từ ngày 12 tháng 10 

năm 2020 (thứ hai). 

  ※Những thí sinh không đến trực tiếp để nhận giấy chứng nhận thì có thể liên lạc qua 

địa chỉ email:kobunvn@ha.mofa.go.jp để nhận bản PDF giấy chứng nhận qua email. 

 

(2) Nộp giấy tờ bổ xung hồ sơ xin cấp học bổng 

  Những thí sinh nào cần thay đổi, chỉnh sửa nội dung trong hồ sơ đã nộp thì khi đến tiếp 

nhận “Chứng nhận đỗ vòng 1” cần mang theo hồ sơ chỉnh sửa để nộp lại (Bản chính: 1 

bản, Bản copi: 3 bản, không dập ghim, dùng ghim để ghim các bộ hồ sơ. Khi nộp hồ sơ bổ 

xung cần cho vào phong bì và ghi bút dạ đỏ ở góc bên phải phía dưới phong bì mã số dự 

thi của mình) .  

(a) Đơn đăng ký xin cấp học bổng (Không nộp bản viết tay, phải là bản đánh trên máy 

tính. Mục 6. tuổi: tính theo lịch dương đến ngày 1 tháng 4 năm 2021. Mục 11: quá 

trình học tập và mục 19: quá trình công tác cần cập nhật thông tin mới nhất.. Trong 

Bản đính kèm 5 

mailto:kobunvn@ha.mofa.go.jp


mục cuối cùng “Chữ ký người nộp đơn”: cần phải là chữ ký tay)  

(b) Đăng ký nguyện vọng về trường đại học tiếp nhận ( cần ghi chính xác tên trường, 

tên khoa, tên giáo sư. Không chấp nhận để trống.) 

(c) Lĩnh vực nghiên cứu và Kế hoạch nghiên cứu (Chi tiết tham khảo「※Lĩnh vực 

nghiên cứu và Kế hoạch nghiên cứu dưới đây」 

(d) Giấy khám sức khỏe (Mục 7. Xác nhận đủ tình trạng sức khỏe để đi du học cần 

được tích) 

(e) Chứng nhận về năng lực ngoại ngữ (Những thí sinh có ghi năng lực ngoại ngữ kèm 

điểm số ở mục 22., 23. trong đơn đăng ký cần phải trình Giấy chứng nhận (trong 

đó có ghi rõ điểm số đạt được)) 

(f) Những hồ sơ còn thiếu (những thí sinh còn thiếu những giấy tờ sau, cần nộp bổ 

sung). 

 Giấy xác nhận đã nhập học hoặc đang học tại một cơ sở dạy tiếng Nhật 

 Giấy xác nhận đã nhập học hoặc đang học tại 1 cơ sở dạy tiếng Anh. 

Bản in mail trao đổi với giáo sư hướng dẫn, Thư đồng ý tiếp nhận của giáo sư 

hướng dẫn. 

 Nếu thí sinh nào mới vừa hoàn thành luận văn tốt nghiệp thì cần nộp bổ xung 

bản tóm tắt luận văn này (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật). 

 

※Những người không thể đến nộp trực tiếp có thể liên hệ đến địa chỉ email: 

kobunvn@ha.mofa.go.jp. 

 

※ Lĩnh vực chuyên môn và Kế hoạch nghiên cứu 

Kích thước chữ: từ 11 trở lên 

     Cần điều chỉnh theo hướng dẫn dưới đây: 

 

1. Lĩnh vực chuyên môn hiện tại（Những thí sinh đang làm việc có thể ghi nội dung 

nghiên cứu sau khi tốt nghiệp như hướng dẫn dưới đây） 

(1) Đề tài tốt nghiệp hoặc Đề tài luận văn tốt nghiệp 

(2)Giới thiệu tóm lược về đề tài tốt nghiệp hoặc Luận văn tốt nghiệp (Phương pháp 

luận, những số liệu và tài liệu đã sử dụng, kết luận) ※Đơn giản và rõ ràng 

※Kèm theo: Đề tài tốt nghiệp hoặc Luận văn tốt nghiệp  

2. Chủ đề nghiên cứu sau khi sang Nhật Bản 

(1) Chủ đề nghiên cứu 

(2) Tóm lược nội dung ※Đơn giản và rõ ràng 

3. Kế hoạch nghiên cứu 

(1)a. Phương pháp luật (công thức vv..), b.Số liệu đã sử dụng, c.Kết quả mong muốn 

đạt được 

(2) Tài liệu tham khảo ※ Cần phải đọc kỹ luận văn của giáo sư hướng dẫn 
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(3)Ảnh chụp, sơ đồ, bảng biểu 

(4) Kế hoạch nghiên cứu ※Đưa tiến trình dự kiến cho hoạt động nghiên cứu 

 

(Lưu ý) Tài liệu tham khảo chỉ được đưa vào trong luận văn học thuật. Các bài viết trên 

tạp chí, sách vở thì không cần đưa vào.  

 

(3) Liên lạc với Trường đại học có nguyện vọng vào học để nhận “Giấy nhập học” hoặc 

“Giấy đồng ý tiếp nhận”. 

a. Các thí sinh cần liên lạc với các trường đại học theo lịch  ~  dưới đây (Các thí sinh 

có thể xác nhận thông tin liên hệ của của các trường đại học có nguyện vọng vào học  

sau khi nhận giấy chứng nhận trong mục 3(1) nêu trên (nhiều nhất là 3 trường).  

b. Để xin cấp “Giấy nhập học” hoặc “Giấy đồng ý tiếp nhận”, tùy theo yêu cầu của từng 

trường, thí sinh cần nộp “Chứng nhận đỗ vòng 1” (Passing Certificate of the Primary 

Selection). Ngoài ra còn cần nộp những hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các trường. 

 <Thời gian xin cấp> từ ngày 12 tháng 10 (thứ ba) ~ ngày 20 tháng 11 năm 2020 (thứ 

sáu). 

Các thí sinh cần liên lạc với các trường đại học có nguyện vọng muốn vào học để xin 

cấp “Giấy cho phép nhập học” (Certificate of Acceptance) hoặc “Giấy đống ý tiếp nhận” 

(Letter of Provisional Acceptance) với tư cách là “Học viên khóa thạc sỹ hoặc tiến sỹ” 

hoặc “Học viên khóa dự bị”. Mẫu thư tiếp nhận có thể download trên trang web của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Việt Nam,  

 <Thời gian tiếp nhận >: đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2020 (thứ sáu): 

Đây là thời gian mà các thí sinh sẽ nhận “Giấy cho phép nhập học” (Certificate of 

Acceptance) hoặc “Giấy đống ý tiếp nhận” (Letter of Provisional Acceptance) từ các 

trường đại học của Nhật Bản. 

 

     

4. Những việc cần làm trong tháng 10 ~ tháng 12 

 

Ngay sau khi nhận được trả lời từ các trường đại học, thí sinh cần thông báo với Đại sứ 

quán Nhật Bản tại Việt Nam. Tùy theo tình hình tiếp nhận trả lời của các trường, thí sinh 

cần nộp những giấy tờ sau đến Đại sứ quán Nhật Bản trước ngày 28 tháng 12 năm 2020 

(thứ hai).  

(1) Bản cuối cùng “Đơn đăng ký nguyện vọng các trường tiếp nhận”  

(2) “Giấy cho phép nhập học” hay “Giấy đồng ý tiếp nhận” do các trường đại học tiếp 

nhận cấp. 

 

 

(Tham khảo) Tham khảo trên CiNii và các địa chỉ dưới đây khi tìm hiểu thông tin về các trường 



đại học và những người nghiên cứu để tìm được giáo sư hướng dẫn phù hợp với nội 

dung có nguyện vọng nghiên cứu. 

 

   Cổng thông tin học thuật Navigator Viện nghiên cứu thông tin quốc gia  

   CiNii: Scholarly and Academic Information Navigator, pronounced like “sigh-knee” 

   http://ci.nii.ac.jp/en 

 Japan Study Support 

   (Tiếng Việt) https://www.jpss.jp/vi/search/?tb=2&a%5Bnm%5D= 

   (Tiếng Nhật) https://www.jpss.jp/ja/search/?tb=2&a%5Bnm%5D= 

  (Tiếng Anh) https://www.jpss.jp/en/search/?tb=2&a%5Bnm%5D= 

Viện nghiên cứu thông tin quốc gia (NII).  

   Tìm hiểu số liệu của các nhà nghiên cứu: researchmap 

   (Tiếng Nhật) http://researchmap.jp/ 

   (Tiếng Anh) http://researchmap.jp/?lang=english 

 Cơ quan thúc đẩy khoa học kỹ thuật (JST) J-GLOBAL 

   (Tiếng Nhật) http://jglobal.jst.go.jp/ 

   (Tiếng Anh) https://jglobal.jst.go.jp/en 

Thông tin hỗ trợ du học Nhật Bản JASSO (Sau đại học, Đại học) 

   (Tiếng Nhật) http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/daigakukensaku.html 

  (Tiếng Anh) http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/index.html 

Thông tin về cá trường đại học 

    (Tiếng Nhật) https://portraits.niad.ac.jp/ 

    (Tiếng Việt) https://jpcup.niad.ac.jp/ 

Chương trình giáo dục phương pháp đọc Khóa tiến sỹ    

    (http://www.jsps.go.jp/j-hakasekatei/index.html） 

 Chương trình tăng cường năng lực triển khai quốc tế của các trường đai học 

(http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/kekka.html) 

 Chương trình hỗ trợ thành lập các trường đại học Super Global (https://tgu.mext.go.jp) 
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