
HỒ SƠ YÊU CẦU 

 
(1) Hồ sơ liên quan đến xác nhận của học viên và năng lực ý chí học của học viên 

1. Ảnh 6 chiếc ( ảnh chụp trong vòng 6 tháng, ảnh 3x4) 

2. Đơn xin nhập học ( bản excel) 

3. Lý lịch học (bản excel), lý do du học(bản word)  

4. Giấy bảo lãnh và giấy cảm kết ( bản word) 

5. Bằng tốt nghiệp cao nhất ( với những bạn tốt nghiệp đại học trung quốc phải báo cáo xác nhận 

lý lịch học) . Giấy chứng nhận đang học ở trường ( với học viên đang theo học ở trường) 

6. Học bạ, bảng điểm tốt nghiệp 

7. Giấy chứng chỉ N5 (JLPT), F ( J-TEST), NAT-TEST 5. Giấy xác nhận thời gian học trên 150 

tiếng. 

8. Giấy xác nhận công việc (với những người làm việc tại thời điểm nộp đơn). 

9. Giấy tờ chứng minh lai lịch của người nộp đơn ( ví dụ bản sao sổ hộ khẩu của toàn thành viên 

gia đình) 

 

(2) Giấy tờ cần nộp khi nộp học phí 

Trường hợp người 

nộp đơn đóng chi phí 

1.Xác nhận số dư sổ tiết kiệm ( khóa học 2 năm khoảng trên 600 triệu, 

khóa 1 năm rưỡi trên 450  triệu) 

2.Xác nhận thu nhập và bản sao số tiết kiệm( trên 3 năm) 

3. Xác nhận nghề nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh 

Trường hợp ngoài 

người nộp đơn nộp 

học phí 

1. Giấy khai báo chi phí ( mẫu theo cục xuất nhập cảnh) 

2.Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người nộp đơn và người nộp 

tiền( bản công chứng quan hệ gia đình) 

3.Xác nhận số dư tài khoản ( khóa học 2 năm trên 600 triệu, khóa học 1 

năm rưỡi trên 450 triệu) và bản sao sổ tiết kiệm ( trên 3 năm) 

4. Giấy tờ về công 

việc của người nộp 

tiền 

Trường hợp người  

làm công ty 
Xác nhận công việc 

Trường hợp là cán bộ 

trong công ty 

Giấy đăng kí pháp 

nhân 

Trường hợp là người 

kinh doanh cá nhân 
Giấy phép kinh doanh 

5.Giấy tờ liên quan về 

gia đình, thu nhập của 

người nộp tiền 

Trường hợp người 

nộp tiền là người đang 

ở nước ngoài 

Xác nhận thu nhập 

( với người làm công 

ty. 3 năm trước) 

Xác nhận thuế ( thu 

nhập hoặc thu nhập 

sau khi trừ các khoản 

chi phí. 3 năm trước) 

Với người nộp tiền là 

người nhật hoặc đang 

ở nhật 

Xác nhận tổng thu 

nhập ( xác nhận thuế 

thu nhập đã được cấp 

phát ở tỉnh, thành 

phố) 

Xác nhận nơi cư chú 

( toàn gia đình) 

 

 


