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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
募集要項 

 

❖  Tuyển sinh các khóa học 募集コース 

 

Khóa học 
コース 

Thời gian khóa học 
就学期間 

Khóa tiếng Nhật dự bị đại học 2 năm（Nhập học tháng 4 ） 
日本語進学 2 年科（４月入学） 

2 Năm 
２年 

Khóa tiếng Nhật dự bị đại học 1.5 năm（Nhập học tháng 10 ） 
日本語進学 1.5 年科（10 月入学） 

1 Năm 6 tháng 
１年６ヶ月 

 

 

❖  Điều kiện nhập học 入学資格 

 

① Những người hoàn thành hơn 12 năm tại các hệ thống trường học, hoặc có trình độ học vấn tương 

đương. 
  12 年以上の学校教育を修了した者。または、同等の学歴を有する者。 

② Người thực sự có mong muốn học tập.   
     誠実かつ勤勉で学習意欲のある者。 

③ Người bảo lãnh tài chính có đủ năng lực tài chính để đảm bảo cho việc học. 
経費支弁者に十分な経費支弁能力があること。 

④ Người chưa từng nộp hồ sơ xin viza du học. 
ビザ申請歴がないこと。 

⑤ Kể từ cấp học cuối cùng đến lúc làm hồ sơ du học không quá 2 năm. 
最終学歴から申請まで２年以内での者。 

⑥ Người chưa từng kết hôn. 
独身であること。 

 
 

 

 

❖  Các bước từ khi nộp đơn đến khi nhập cảnh 入学受付から入国まで 

 

Nộp hồ sơ 
出願書類提出 

⇊ 

Chuyển hồ sơ lên Cục xuất nhập cảnh  
入管へ申請書類提出 

⇊ 

Nhận giấy "Chứng nhận tư cách lưu trú" 
在留資格認定証明書の交付 

⇊ 

 

Học sinh nộp học phí và phí ký túc  
学費・寮費の納入 



⇊ 

Làm thủ tục xin visa 
ビザの申請 

⇊ 

Nhận visa 
ビザの交付 

⇊ 

Đến Nhật nhập học. 
日本に入国 

 

❖  Hướng dẫn về ký túc xá 寮のご案内 

 

Loại phòng 
部屋タイプ 

Phòng 1 người  
1 人部屋 

Phòng 2 người  
2 人部屋 

Phòng 3-4 người 
3-4 人部屋 

Phòng 10 người 
10 人部屋 

Thiết bị 
設備 

Sử dụng chung 
共通 

Tủ chứa đồ, phòng tắm, điều hòa, bếp (ga hoặc điện từ), tủ lạnh, nồi cơm điện, lò vi sóng, máy giặt. 
収納スペース、バスルーム、エアコン、キッチン（ガスもしくはＩＨ）、冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、洗濯機。 

 

Loại phòng 部屋タイプ 
Phòng 1 người  

1 人部屋 

Phòng 2 người  
2 人部屋 

Phòng 3-4người  
3-4人部屋 

Phòng 10 người 
10 人部屋 

Tiền vào ký túc 入寮金 ￥20,000 

Tiền bảo lãnh 保証金 ￥30,000 

Tiền chăn 布団代 ￥10,000 

Lệ phí đón tại sân bay 空港出迎費 ￥10,000 

Tiền nhà (1 tháng)寮費(月額) ￥32,000～ ￥18,000～ ￥14,000～ ￥13,500～ 

Tiền ga, tiền điện, tiền nước, tiền điện thắp sáng 

(một tháng) 
ガス代、電気代、水道代、灯油代等(月額) 

Đăng ký bằng tên học sinh và tự trả số tiền phát 

sinh thực tế 

学生の名義で申請し、実費を払う。 
 

￥7,000 

Tổng các khoản cần thanh toán (6 tháng) 
総支払額(6 ヶ月分) 

￥262,000～ ￥178,000～ ￥154,000～ ￥193,000～ 

Tháng 10 năm 2020 

2020 年 10 月 

Các mục cần lưu ý 注意事項 

 

 Lúc đầu bắt buộc phải ở trong ký túc. 

最初は必ず入寮しなければなりません。 

 

 Ít nhất phải ở trong ký túc 6 tháng. 

最低 6 カ月は住まなければなりません。 

 

 Phí đón tại sân bay chỉ đóng khi có nguyện vọng. 

空港出迎費は希望者のみです。 

 

 Bắt buộc phải đóng trước tiền trang thiết bị sử dụng chung và tiền ký túc xá trong 6 tháng đầu. Từ tháng 7 sẽ phải trả trước 

ngày 25 hàng tháng. 

寮費と共益費は入国前に 6 ヶ月分を前納していただきます。7 ヶ月目以降は 1 ヶ月分を前月 25 日までにお支払いいただきます。 

 

 Thời gian báo chuyển khỏi ký túc xá là 20 tháng 8 và 20 tháng 2 hàng năm. 

退寮の申請期限は 8月 20日あるいは 2月 20日までとなります。 

 

 Trong trường hợp không báo chuyển nhà vào 20 tháng 8 và 20 tháng 2 hàng năm, thì tiền nhà sẽ tự động gia hạn thêm 6 

tháng. 

8月 20日あるいは 2月 20 日までに提出がない場合は、6ヶ月分の家賃が発生します。 

 

 

 



❖  Hướng dẫn thanh toán  振込先のご案内 

 

Tên ngân hàng (銀行名) The Juroku Bank, Ltd. (株式会社 十六銀行) 

Chi nhánh (支店名) Head Office (本店営業部) 

Số tài khoản (口座番号) 2355599 

Tên tài khoản(口座名義) Educational Corporation Chubuichii Campus ToBuCo Vocational College 

Số ngân hàng (銀行番号) 0153 

Mã SWIFT (スウィフトコード番号) JUROJPJT 

Địa chỉ ngân hàng（銀行住所) 
8-26, Kandamachi, Gifu City, Gifu Pre., Japan 

日本岐阜県岐阜市神田町 8 丁目 26 

Số điện thoại / FAX +81-58-265-2111 / +81-58-262-3732 

 

※ Khi chuyển tiền sang nước ngoài, cả ngân hàng trong nước và ngân hàng Nhật Bản đều phát sinh lệ phí, vì vậy học sinh 

phải thanh toán lệ phí ở cả hai ngân hàng. Nếu lúc gửi tiền chưa thanh toán lệ phí, thì sau khi đến Nhật nhà trường sẽ thu 

lại từ học sinh. 
海外からの送金の際には、本国の銀行と日本の銀行とで手数料が発生します。双方の銀行の手数料をご負担ください。手数料が引かれ

て送金された場合は、来日後、生徒本人より徴収させていただきます。 

 

※ Khi gửi tiền, hãy ghi rõ họ tên học sinh bằng tiếng Việt không dấu. (Chữ Alphabet) 
送金の際には、生徒の氏名（アルファベット表記）がわかる様にしてください。 

 

 

❖  Học phí  学費 

 

Năm thứ 1 一年目 

 Khi nhập học 

入学時 

Tiền kiểm tra hồ sơ 
検定料 

￥20,000 ￥20,000 

Tiền nhập học 
入学金 

￥60,000 ￥60,000 

Tiền học phí 
授業料 

￥373,200 ￥547,200 

Tiền sách giáo khoa và phí ngoại khóa 
テキスト代・行事費 

￥31,800 ￥46,800 

Tổng cộng 
合 計 

￥485,000 (Một phần ) ￥674,000 (Cả năm) 

 

 

Năm thứ 2 二年目 

 Học phí kỳ đầu 
前期 

Học phí kỳ giữa 
中期 

Học phí kỳ cuối 
後期 

Học phí năm thứ 2 
二年目の合計 

Tiền học phí 
授業料 

￥199,200 ￥174,000 ￥174,000 ￥547,200 

Tiền sách giáo khoa và 

phí ngoại khóa 
テキスト代・行事費 

￥16,800 ￥15,000 ￥15,000 ￥46,800 

Tổng cộng 
合 計 

￥216,000 

Cuối tháng 2 
2 月末 

￥189,000 

Cuối tháng 6 
6 月末 

￥189,000 

Cuối tháng 10 
10 月末 

￥594,000 

 

Chú ý 注意事項 

 

 Số tiền kiểm tra hồ sơ 20,000 yên phải thanh toán khi nộp hồ sơ vào trường. 
検定料の 20,000 円は、各学校の申請出願時にお支払いいただきます。 

 

 Ngoài số tiền ghi phía trên, có thể phát sinh một số khoản phí sự kiện khác phải thanh toán riêng. 
上記の他に、一部のイベントにおいて費用を別途お支払いいただく場合もあります。 

 

 Sau khi có tư cách lưu trú hãy thanh toán tiền học phí cho nhà trường. 
在留資格認定証明書が交付された方は学費を納入してください。 

 

 Tiền bảo hiểm quốc dân học sinh phải tự mình thanh toán riêng. 
国民健康保険料は別途個人負担になります。 



❖  Hồ sơ cần thiết 出願者の書類 

 

① Đơn xin nhập học  ※Bản gốc và bản dịch tiếng Nhật. 
入学願書一式 ※原本と日本語翻訳。 

 

② Bằng tốt nghiệp bản gốc và bản dịch tiếng Nhật. 

(Đã tốt nghiệp bao gồm tất cả các trường từ bậc Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Cao học ) 
出願者が卒業した学校すべての卒業証書の原本と日本語翻訳（いわゆる高校、専門、短大、大学、大学院などの卒業証書すべ

てが必要）。  

 

③ Thành tích học tập bản gốc và bản dịch tiếng Nhật. 

(Đã tốt nghiệp bao gồm tất cả các trường từ bậc Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Cao học ) 
出願者が卒業した学校すべての成績証書の原本と日本語翻訳（いわゆる高校、専門、短大、大学、大学院などの成績証書すべ

てが必要）。 

 

④ Trường hợp vẫn đang là học sinh cần phải có giấy chứng nhận và thành tích học tập trường đang theo học bản 

gốc kèm bản dịch tiếng Nhật . 
出願者が在学中の場合、「在学証明書」と「在学中の成績証明書」の原本と日本語翻訳。 

 

⑤ Giấy chứng nhận đang học tiếng Nhật bản gốc kèm bản dịch tiếng Nhật (200 tiếng trở nên ) 
日本語学習証明書（200時間以上のもの）の原本と日本語翻訳。 

 

⑥ Chứng chỉ tiếng Nhật bằng và bảng điểm bản gốc. 

(Học sinh đã có chứng chỉ tiếng Nhật sẽ được ưu tiên. Học sinh chưa có chứng chỉ tiếng Nhật thì phải nộp giấy 

báo dự thi. Tuy nhiên, nếu như không đỗ trong kỳ thi tiếng Nhật, sẽ bị nhà trường rút hồ sơ. Trong trường hợp bị 

rút hồ sơ, tất cả các hồ sơ đã nộp cục xuất nhập cảnh Nagoya sẽ không trả lại hồ sơ.） 

日本語合格証と成績表の原本 。 

（既に合格証を持っている学生を優先して受付します。合格証を持っていない学生は、受験票を提出してください。ただし、

試験に合格しなかった場合は、名古屋入国管理局に申請した書類を取下げますので、ご了承ください。取下げした場合、名古

屋入国管理局から書類の返却は一切ないので、ご了承ください。） 

 

⑦ Trường hợp học sinh đang đi làm, hãy nộp thêm giấy chứng nhận đi làm, bản gốc và bản dịch tiếng Nhật. 
出願者が在職していたことがある場合、「在職証明書」の原本と日本語翻訳。 

 

⑧ Trong trường hợp đã có hộ chiếu hãy nộp bản copy tất cả các mặt trên khổ giấy A4. 
パスポートを所持している場合、「パスポート全ページの写し」（A4サイズで印刷）。 

 

⑨ Giấy chứng minh nhân dân photo 2 mặt trên khổ giấy A4 kèm theo bản dịch tiếng Nhật. 
 「身分IDカード」の両面写しと日本語翻訳（A4サイズ）。 

 

⑩ Giấy khai sinh photo 2 mặt kèm bản dịch tiếng Nhật. 

「出生証明書」の両面写しと日本語翻訳。 

 

⑪ Nếu không sống cùng với gia đình tại nơi thường trú thì phải có giấy tạm trú. Bản gốc và bản dịch tiếng Nhật. 
実家から離れて、戸籍地以外のところに住んでいる場合、「臨時滞在証明書」の原本と日本語翻訳。 

 

⑫ Giấy khám sức khỏe bản gốc (Mẫu giấy của trường ToBuCo) . 
「健康診断証明書」の原本(ToBuCoの様式) 。 

 

⑬ Trong phần sơ yếu lý lịch, nếu có khoảng thời gian bỏ trống, thì hãy viết bản giải thích về thời gian trống đó, bản 

gốc và bản dịch tiếng Nhật (Mẫu tự do trên khổ giấy A4). 
履歴書に空白期間があった場合は、その「空白期間説明文」の原本と日本語翻訳（A４サイズ、様式は自由）。 

 

⑭ Nộp 10 tấm ảnh ( Cỡ ảnh: 3x4, tuyệt đối không chỉnh sửa hình ảnh). 
写真10枚（写真サイズ：４ｃｍ×３ｃｍ、画像の加工はダメです）。 

 

⑮ Những giấy tờ khác. 
その他の書類。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖  Những giấy tờ của người bảo lãnh 経費支弁者の書類 

 

① Giấy cam kết chi trả tài chính bản gốc và bản dịch tiếng Nhật. 
経費支弁書の原本と日本語翻訳。 

 

② Sổ hộ khẩu gia đình bao gồm tất cả các thành viên photo công chứng và bản dịch tiếng Nhật. 

家族全員分の戸籍の写しと日本語翻訳。 

 

③ Giấy chứng nhận số dư tài khoản của người bảo lãnh, bản gốc và bản dịch tiếng Nhật. 

経費支弁者の「銀行残高証明書」の原本と日本語翻訳。 

 

④ Bản giải trình chi tiết quá trình hình thành tài sản (trong vòng 3 năm) bản gốc và bản dịch tiếng Nhật. 
資金形成経緯を明らかにする書類（３年分）の原本と日本語翻訳。 

 

⑤ Trường hợp người bảo lãnh kinh doanh tự do, cần có giấy phép kinh doanh bản gốc kèm bản dịch tiếng Nhật. 
経費支弁者が個人経営の場合、「営業許可証」の原本写しと日本語翻訳。 

 

⑥ Giấy chứng minh nhân dân copy 2 mặt công chứng và bản dịch tiếng Nhật. 
経費支弁者の「身分IDカード」の両面写しと日本語翻訳。 

 

⑦ Giấy chứng nhận thu nhập trong vòng 3 năm gần nhất của người bảo lãnh bản gốc và bản dịch tiếng Nhật. 
経費支弁者の「収入証明書」（３年分）の原本と日本語翻訳。 

 

⑧ Giấy chứng nhận nộp thuế của người bảo lãnh trong vòng 3 năm gần nhất bản gốc và bản dịch tiếng Nhật. 
経費支弁者の「納税証明書」（３年分）の原本と日本語翻訳。 

 

⑨ Giấy chứng nhận công việc của người bảo lãnh, bản gốc và bản dịch tiếng Nhật. 
経費支弁者の「在職証明書」の原本と日本語翻訳。 

⑩ Nếu người bảo lãnh làm nông nghiệp, thì phải có bản photo công chứng sổ đỏ và bản dịch tiếng Nhật. 
経費支弁者が農民の場合、「土地証明書」の写しと日本語翻訳。 

 

⑪ Nếu người bảo lãnh không sống ở nơi thường trú thì phải có giấy tạm trú bản gốc và bản dịch tiếng Nhật. 
経費支弁者が戸籍地以外のところに住んでいる場合、「臨時滞在証明書」の原本と日本語翻訳。 

 

⑫ Các giấy tờ khác. 
その他の書類。 

 

 

 

❖ Kỳ tuyển sinh tháng 10 năm 2020 sẽ bắt đầu từ 1/3/2020 đến 18/4/2020. 

Tuy nhiên việc tuyển sinh sẽ kết thúc ngay khi có đủ số lượng học sinh cần. Học 

sinh có nguyện vọng vào trường, vui lòng nộp hồ sơ sớm nhất khi có thể. 
 

2020年 10月期生の募集期間は 2020 年 3 月 1 日から 4月 18 日までです。 

ただし、定員に達し次第、募集終了となるため、締切日より前に終了することがあります。出願される方は、お早めにご提出をお願いします。 

 

 

 
Educational Corporation Chubuichii Campus 

ToBuCo Vocational College 

 
1‐20, Fukiage‐Cho, Gifu‐City, Gifu‐Pref., Japan 500-8326 

T E L：+81-58-253-5888 

F A X：+81-58-251-4188 

http：//www.tobuco.ac.jp 

E - m a i l：tokai110@po.mirai.ne.jp(Office) 

    ：ichii-office@tobuco.ac.jp(Ms. Minh) 

Skype：tobuco1 

 



 

 

Hoàn tiền học phí 
納付金返金規側 

 

 

 

 

 

◆ Khi không đỗ tư cách lưu trú. 
在留資格認定証明書が不交付の場合。 

 

Ngoài tiền nộp hồ sơ thì sẽ trả lại toàn bộ số tiền học sinh đã đóng. 
出願料を除く全納入金を返還する。 

 

◆ Khi nhận được tư cách lưu trú nhưng không đến đại sứ quán để xin visa sang Nhật. 
在留資格認定証明書は交付されたが入国査証（ビザ）の申請を行わず不来日の場合。 

 

Hoàn trả lại toàn bộ tiền học phí ngoại trừ tiền nộp hồ sơ và tiền nhập học, tuy nhiên 

cần phải trả lại giấy báo nhập học và tư cách lưu trú. 
出願料と入学金を除く全納入金を返還する。ただし、入学許可書及び在留資格認定証明書の返却を必要とする。 

 

◆ Trong trường hợp đã tiến hành xin visa ở Đại sứ quán nhưng không được cấp visa nên 

không thể đến Nhật được. 
在外公館で入国査証の申請をしたが認められず来日できなかった場合。 

 

Hoàn trả lại toàn bộ tiền học phí ngoại trừ tiền nộp hồ sơ và tiền nhập học sau khi xác 

nhận được việc đại sứ quán không cấp visa cho học sinh và nhận được giấy báo nhập 

học từ học sinh. 
出願料と入学金を除く全納入金を返還する。ただし、入学許可書の返却があり、在外公館において査証が発給されなかったことの確認が

とれた後とする。 

 

◆ Trong trường hợp đã nhận được visa nhưng không đến Nhật nhập học. 
入国査証を取得したが、来日以前に入学を辞退した場合。 

 

Sau khi xác nhận được việc visa chưa được sử dụng và đã bị thu hồi, sẽ trả lại toàn bộ 

học phí ngoại trừ tiền nộp hồ sơ và phí nhập học, với điều kiện phải trả lại giấy báo 

nhập học. 
入国査証が未使用で失効していることが確認できた場合は、出願料と入学金を除く全納入金を返還する。ただし、入学許可書の返却を必

要とする。 

 

◆ Sau khi nhận được visa đã đến Nhật nhập học, nhưng lại bỏ học giữa chừng. 
入国査証を取得し来日し入学した学生が、中途退学した場合。 

 

Đối với học sinh đã nhận được visa, đến Nhật nhập học nhưng bỏ học giữa chừng, về 

nguyên tắc sẽ không trả lại tiền học phí. Ngoài ra những học sinh đã sang Nhật nhưng 

không nhập học, cũng không được trả lại tiền học phí, tương đương với việc bỏ học giữa 

chừng. 
入国査証を取得し来日し入学した学生が、中途退学した場合、納付金は原則として返還しない。なお、来日後の不入学に伴う納付金の返

還については、中途退学と同等とみなす。 


