
ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN 

Đối tượng tuyển chọn 
Nhân sự trẻ là công dân các quốc gia đang phát triển 

(Các quốc gia có tên trong danh sách OECD/ DAC trừ Trung Quốc) 

* Những người là thực tập sinh của chương trình từ năm 2016 đến 

2018 không đủ điều kiện để đăng ký. 

Số lượng tuyển chọn 
200 người (Trong đó dự kiến có khoảng 70 người đến từ Việt Nam) 

Thời gian tuyển chọn Nộp hồ sơ trước 15/06/2019 

Cơ quan thực tập 
Các doanh nghiệp tư nhân, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ 

trên toàn đất nước Nhật Bản. 

 

 

 

Thời gian thực tập 

(dự kiến) 

 

Thực tập sinh tham gia 1 trong các đợt thực tập sau: 

A: Từ 1 Tháng 9  đến 12 tháng 11 

B: Từ 9 Tháng 9 đến 19 tháng 11 

C: Từ 17 Tháng 9 đến 26 tháng 11 

D: Từ 30 Tháng 9 đến 10 tháng 12 

E: Từ 7 Tháng 10 đến 17 tháng 12 

※ Thời gian cụ thể của thực tập sinh sẽ do METI chỉ định tham khảo 

dựa trên đăng ký nguyện vọng của thực tập sinh. 

 

 

 

 

 

Điều kiện ứng tuyển 

 

□ Đồng ý với mục đích của chương trình đó là sự sẵn lòng hợp tác 

với các doanh nghiệp Nhật Bản để thúc đẩy quốc tế hóa và phát 

triển kinh doanh ở nước ngoài, xây dựng mạng lưới với các trường 

đại học ở nước ngoài, v.v. 

□ Là công dân của một trong các quốc gia hoặc cũng lãnh thổ đủ 

điều kiện tham gia. 

□ Thành thạo tiếng Nhật (JLPT cấp N3 trở lên) hoặc thành thạo 

tiếng Anh. 

□ Ứng viên phải ít nhất 20 tuổi và không quá 40 tuổi tính đến ngày 

14 tháng 6 năm 2019. 

□ Ứng viên phải có thể nộp giấy chứng nhận tư cách học sinh, sinh 

viên tại trường/ đại học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp và thư 

giới thiệu từ trường đại học hoặc công ty (với người đã tốt nghiệp), 

v.v. 

□ Có thể tham gia đào tạo cần thiết và thực tập toàn thời gian tại 

công ty chủ quản. 

□ Đáp ứng với bất kỳ điều kiện cá nhân nào khác theo yêu cầu của 

mỗi công ty. 

□ Người trước đây đã tham gia thực tập chương trình này không 

thể đăng ký trong năm nay. 



経済産業省委託事業 外国人受入インターンシップ Japan Internship Program＜企業向け＞ 

 

 

 

Cách thức ứng tuyển 

/tuyển chọn 

 

         □ Đăng ký online bằng mẫu có sẵn trên website 

http://internshipprogram.jp 

□ Ứng viên được tuyển chọn thông qua sàng lọc tài liệu, phỏng 

vấn chính (ngôn ngữ địa phương / tiếng Anh / tiếng Nhật) và 

phỏng vấn phụ (tiếng Nhật / tiếng Anh). 

□ Trong quá trình lựa chọn, các tài liệu khác nhau (bằng cấp đại 

học, kỹ năng ngôn ngữ, bản sao hộ chiếu, v.v.), thư giới thiệu, hình 

ảnh, tài liệu cần thiết cho thị thực, vv được yêu cầu nộp riêng. 

 

 

Các hỗ trợ chủ yếu cho 

thực tập sinh 

 

1. Phí sinh hoạt: 4000 yên/ ngày (chi phí sinh hoạt, lưu trú) 

2. Hỗ trợ vé máy bay, các loại bảo hiểm đi kèm  

3. Bảo hiểm thực tập 

4. Trợ cấp nhà ở, đi làm khi tham gia các buổi huấn luyện 

 

Ministry of Economy,Trade 

andIndustry 

Internship Programto 

PromoteInternationalization 

[Internships for foreign citizens] 

For more details, check the URL below. 

https://internshipprogram.jp/english/foreign/index

.html?id=step1  

http://internshipprogram.jp/
https://internshipprogram.jp/english/foreign/index.html?id=step1
https://internshipprogram.jp/english/foreign/index.html?id=step1

