
Những điểm cần lưu ý đối với thí sinh lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng, lưu học 

sinh trung cấp chuyên nghiệp 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 12/2020). 

(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 1 đến cuối tháng 2 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 : mục (8) ”Tư cách và điều kiện 

đăng ký (Qualifications and Condition) về đối tượng không thuộc diện 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 2020 

 (1) Nộp lại Đơn đăng ký xin học bổng 

 Thí sinh cần nộp hồ sơ chỉnh sửa tới Đại sứ quán Nhật Bản trước ngày 14 tháng 10 năm 

2020 (Bản chính: 1 bản, Bản copi: 2 bản, không dập ghim, dùng ghim để ghim các bộ hồ 

sơ, cho vào phong bì và ghi bút dạ đỏ ở góc bên phải phía dưới 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 10. 

Quá trình học tập: cập nhật những thông tin mới nhất. Mục cuối cùng “Chữ ký 

người nộp đơn”: cần phải là chữ ký tay)  

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

được tích) 

(c) Chứng nhận về năng lực ngoại ngữ (Trong mục 19 &20 về năng lực ngoại ngữ 

trong Đơn xin cấp học bổng: thí sinh cần nộp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ 

trong đó có ghi rõ điểm số đạt được.)  

(d) Kết quả mới nhất kỳ thi EJU 
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(e) 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. 

 

(Tham khảo) Các trường đại học và trung cấp chuyên nghiệp ở Nhật Bản đều yêu cầu cao về 

năng lực tiếng Anh và năng lực tiếng Nhật, vì vậy Đại sứ quán Nhật Bản khuyến 

khích các thí sinh nâng cao năng lực ngoại ngữ, tham gia các kỳ thi đánh giá năng 

lực Tiếng Anh (TOEFL, IELTS & TOEIC  Listening and Reading Test), tiếng 

Nhật (JLPT vv..).  


