Đề thi mẫu, tài liệu ôn tập kỳ thi tiếng Nhật cơ sở của Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (JFTBasic) và kỳ thi kỹ năng trong 14 ngành nghề tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định
※Các đường link URL dưới đây được cập nhật đến 21/7/2021
○ Kỳ thi tiếng Nhật cơ sở của Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (JFT-Basic)
Website của Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản đăng tải mẫu đề thi và ước tính trình độ như sau:
・Trình độ ước tính:
（tiếng Nhật）https://www.jpf.go.jp/jft-basic/about/index.html#se05
（tiếng Anh）https://www.jpf.go.jp/jft-basic/e/about/index.html#se05
・Mẫu đề thi:
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/sample/q01.html
・Tài liệu tham khảo:
https://jpf.org.vn/irodori
○ Lĩnh vực Hộ lý
Website của Bộ Y tế-Lao động & Phúc lợi Nhật Bản đăng tải mẫu đề thi (chỉ có bản tiếng Nhật)
và tài liệu ôn tập (có bản tiếng Việt) như dưới đây:
・Đề thi đánh giá kỹ năng ngành hộ lý:
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000503366.pdf
・Đề thi đánh giá năng lực tiếng Nhật ngành hộ lý:
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000503367.pdf
・Tài liệu ôn tập
http://www.jaccw.or.jp/pdf/home/foreign/2020/kaigono_tokutei_ginou_vn_200331.pdf
○ Lĩnh vực Vệ sinh tòa nhà
Website của Bộ Y tế-Lao động & Phúc lợi Nhật Bản và Hiệp hội bảo dưỡng tòa nhà toàn quốc
đăng tải mẫu đề thi trắc nghiệm, đề thi đánh giá kỹ năng (chỉ có bản tiếng Nhật) và tài liệu hướng
dẫn ôn tập (có bản tiếng Việt) như sau:
・Mẫu đề thi trắc nghiệm https://www.j-bma.or.jp/wpcontent/uploads/2019/12/2019tokutei_mondai_v2.pdf
（lời giải）
https://www.j-bma.or.jp/wp-content/uploads/2019/12/2019tokutei_kaitou.pdf
・Bài thi đánh giá kỹ năng
（tiếng Nhật）
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000598410.pdf
（tiếng Anh）
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000598411.pdf
・Tài liệu hướng dẫn ôn tập
（tiếng Việt）
https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxMDc5NTZ9&deta
ilFlg=0&pNo=1

Ngoài ra, tài liệu tham khảo đĩa DVD “Phương pháp kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1”
được phát hành (có phí) bởi Trung tâm hỗ trợ tiếp nhận lao động nước ngoài ngành vệ sinh tòa nhà
trực thuộc Trung tâm huấn luyện quản lý tòa nhà.
○ 3 ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp chế tạo
Website tiếng Nhật của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, tại cột “các mẫu đề
thi” có đăng tải mẫu đề thi các ngành nghề (chỉ có bản tiếng Nhật)
https://www.sswm.go.jp/exam_f/examination.html
○ Lĩnh vực Xây dựng
Website tiếng Anh của Tổ chức nhân lực kỹ năng ngành xây dựng JAC, tại cột “Exam Range” có
đăng tải tài liệu ôn tập và phân loại mẫu đề thi (chỉ có bản tiếng Nhật):
https://jac-skill.or.jp/exam_en.html
○ Lĩnh vực Đóng tàu và công nghiệp hàng hải
Website tiếng Nhật của Hiệp hội Hàng hải Nhật Bản ClassNK, tại cột “Thực hiện thi kỹ năng đặc
định số 1 lĩnh vực đóng tàu, công nghiệp hàng hải” có đăng tải phân loại các mẫu đề thi (chỉ có
bản tiếng Nhật):
https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/evaluation/index.html
○ Lĩnh vực Bảo dưỡng ô tô
Website tiếng Nhật của Hiệp hội bảo đưỡng ô tô Nhật Bản – JASPA đăng tải mẫu đề thi (chỉ có
bản tiếng Nhật)
・Đề thi lý thuyết:
https://www.jaspa.or.jp/Portals/0/resources/jaspahp/user/specificskill/pdf/Theory%20test%20questions.pdf
・Đề thi kỹ năng:
https://www.jaspa.or.jp/Portals/0/resources/jaspahp/user/specificskill/pdf/Practical%20test%20questions_2.pdf
○ Lĩnh vực Hàng không
Website tiếng Nhật của Hiệp hội kỹ thuật Hàng không Nhật Bản đăng tải mẫu đề thi và tài liệu ôn
tập (chỉ có bản tiếng Nhật)
・Nghiệp vụ mặt đất sân bay
(tài liệu ôn tập: An toàn - Chất lượng)
https://www.jaea.or.jp/wpcontent/uploads/2020/09/%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80
%90%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%83%BB%E5%93%81%E8%B3%AA%E3%80%91
2009301.pdf
(tài liệu ôn tập: Nghiệp vụ mặt đất sân bay)
https://www.jaea.or.jp/wpcontent/uploads/2020/10/%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80
%90%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8F%E3%83%B3%
E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%91200930_3.pdf
(mẫu đề thi）
https://www.jaea.or.jp/wp-content/uploads/2020/12/samplequestions_gh_201221.pdf
・Bảo dưỡng máy bay

(tài liệu ôn tập: kỹ thuật cơ bản về máy bay (kết nối, đo đạc thiết bị điện))
https://www.jaea.or.jp/wpcontent/uploads/2019/09/%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80
%90%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%80%91.ORG_.pdf
(tài liệu ôn tập: Thao tác an toàn - chất lượng sản phẩm)
https://www.jaea.or.jp/wpcontent/uploads/2019/09/%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80
%90%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%83%BB%E5%93%8
1%E8%B3%AA%E3%80%91.ORG_.pdf
（tài liệu ôn tập: khái quát về hàng không：航空機概要）
https://www.jaea.or.jp/wpcontent/uploads/2019/09/%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80
%90%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F%E6%A6%82%E8%A6%81%E3%80%9
1.ORG_.pdf
（mẫu đề thi）
https://www.jaea.or.jp/wp-content/uploads/2020/12/samplequestions_maint_201221.pdf
○ Lĩnh vực Lưu trú
Website tiếng Nhật của Trung tâm kiểm tra kỹ năng ngành lưu trú đăng tải mẫu đề thi và đề thi đã
ra tháng 4/2019 (chỉ có bản tiếng Nhật)
https://caipt.or.jp/tokuteiginou
○ Lĩnh vực Nông nghiệp
Website tiếng Việt đánh giá kỹ năng ngành nông nghiệp của Hội đồng nông nghiệp quốc gia (Nhật
Bản) đăng tải tài liệu ôn tập (bản tiếng Việt):
https://asat-nca.jp/vi/textbook/
○ Lĩnh vực Ngư nghiệp
Website tiếng Nhật của Hiệp hội Thủy sản Nhật Bản, tại cột 3.“về tài liệu ôn tập thi kiểm định kỹ
năng ngành ngư nghiệp” đăng tải tài liệu ôn tập các bài thi riêng biệt (ngoài bản tiếng Nhật có 3
thứ tiếng khác, dự định sắp công bố bản tiếng Việt)
https://suisankai.or.jp/skill/
○ Lĩnh vực Chế biến thực phẩm và đồ uống
Website tiếng Nhật của Trung tâm công nghiệp thực phẩm đăng tải tài liệu ôn tập (bản tiếng Việt)
・Tài liệu ôn tập (bản thứ hai)
https://www.shokusan.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/ki-20201110-7.pdf
・Bản đính kèm tài liệu ôn tập:
https://www.shokusan.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/ki-20201110-8.docx.pdf
・Thuật ngữ chuyên môn tài liệu ôn tập:
https://www.shokusan.or.jp/wpcontent/uploads/2019/11/c067d5177832f08a7ae9201cfa4e095f.pdf
○ Lĩnh vực Phục vụ nhà hàng ăn uống
Website tiếng Nhật của Hiệp hội dịch vụ thực phẩm Nhật Bản đăng tải tài liệu ôn tập (bản tiếng
Việt)

・Nghiệp vụ tiếp đón khách hàng:
http://www.jfnet.or.jp/contents/_files/gaikokujinzai/jf_customer_service_text_vi_v1.1.pdf
・Nghiệp vụ chế biến đồ ăn - thức uống:
http://www.jfnet.or.jp/contents/_files/gaikokujinzai/jf_preparation_of_food_and_drink_text_vi_v
1.1.pdf
・Nghiệp vụ quản lý vệ sinh:
http://www.jfnet.or.jp/contents/_files/gaikokujinzai/jf_hygiene_controls_text_vi_v1.2.pdf
Website tiếng Nhật của Bộ Nông- Lâm- Thủy sản Nhật Bản, tại cột “Mẫu đề thi” đăng tải mẫu đề
thi (chỉ có bản tiếng Nhật)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/gaikokujinzai-43.pdf

