
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  
ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN 

 

         Kính gửi:  Trung tâm Lao động ngoài nước –  

                               Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

 

- Tên tôi là: ……………………………….............  Nam □       Nữ □ 

- Sinh ngày....…… ..........................……............... 

- Giấy CMND số:……….............ngày cấp:...../…../……. Nơi cấp:……..................... 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……..……..........xã/phường……………............... 

huyện/quận……………………………............tỉnh/thành phố……………………… 

- Đăng ký nguyện vọng ngành thực tập (người lao động chỉ được chọn duy nhất  

 1 ngành trong 2 ngành sản xuất chế tạo hoặc xây dựng):        

                           □ Sản xuất chế tạo                            □ Xây dựng  

        Trong trường hợp người lao động lựa chọn nguyện vọng thực tập trong ngành 

sản xuất chế tạo nhưng điểm thi chỉ đạt yêu cầu trong ngành xây dựng thì có nguyện 

vọng thực tập trong ngành xây dựng không:      □  Có               □ Không 

- Đăng ký địa điểm tham dự thi tuyển: 

                             □ Tại Hà Nội                          □ Tại TP Hồ Chí Minh 

Tôi xin đăng ký dự tuyển tham gia chương trình đi thực tập kỹ thuật tại 

Nhật Bản theo chương trình của Tổ chức IM Japan. Tôi xin cam kết như sau: 

      1. Việc đăng ký tham gia chương trình là tự nguyện do mong muốn của cá nhân. 

      2.  Tôi đã hiểu rõ về chương trình và kê khai trung thực các thông tin trong hồ sơ 

đăng ký dự tuyển tham gia chương trình  

 3. Tôi không nộp bất kỳ khoản tiền nào ngoài quy định của chương trình cho các 

tổ chức, cá nhân trung gian, môi giới (ví dụ: chi phí đặt cọc, chi phí tư vấn, chi phí 

học ôn tập, tạo nguồn …). Nếu bị phát hiện đã nộp bất kỳ khoản tiền nào sai quy định 

của chương trình, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị dừng tham gia 

chương trình kể cả trường hợp đã trúng tuyển hoặc đang thực tập kỹ thuật tại Nhật 

Bản. 

 4. Nếu trúng tuyển tham gia chương trình, tôi xin chấp hành nghiêm túc các quy 

định của chương trình, pháp luật Việt Nam và Nhật Bản; nộp đầy đủ các khoản chi 

phí theo đúng quy định của chương trình trong thời gian tham dự các khóa đào tạo, 

nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định tại Cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động 

ngoài nước. 



 5. Nếu được xuất cảnh sang Nhật Bản thực tập, tôi sẽ chấp hành nghiêm tuc quy 

tắc thực tập, pháp luật Việt Nam, Nhật Bản và sau khi hoàn thành chương trình thực 

tập kỹ thuật tại Nhật Bản, tôi sẽ về nước đúng thời hạn, không ở lại cư trú và làm việc 

bất hợp pháp tại Nhật Bản. 

 6. Nếu không trúng tuyển hoặc không được tiếp tục tham gia chương trình do 

không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các quy định của chương trình, tôi xin thực 

hiện nghiêm túc quyết định của Trung tâm Lao động ngoài nước và không có bất kỳ 

khiếu nại gì. 

 

Xác nhận của đại diện gia đình  
 

Tôi là…………………………………….... 

là (bố, mẹ, vợ, chồng hoặc người giám hộ hợp 

pháp).................................................... 

của (anh/chị)…………………………....... 

xin cam kết như sau:  

“Gia đình đã đọc và hiểu rõ các quy định  

của Chương trình và đồng ý về việc lựa chọn 

ngành nghề thực tập của anh/chị 

………………………………………………..” 

                   (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

.……,ngày…..tháng…..năm……. 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 


