
ĐÔI ĐIỀU VỀ CHƯƠNG TRÌNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 

ĐIỀU DƯỠNG TẠI NHẬT 

1. Chương trình này được hỗ trợ bởi chính phủ 2 nước: Nhật và Việt 

Nam nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại Nhật và tạo cơ 

hội việc làm cho các điều dưỡng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên. Vì 

thế các ứng viên tham gia chương trình được hưởng nhiều chính 

sách vô cùng ưu đãi và các ứng viên có thể hoàn toàn yên tâm khi 

tham gia chương trình. 

2. Chương trình này chỉ do 1 cơ quan duy nhất là Cục quản lý lao 

động ngoài nước (thuộc Bộ Lao động & Xã hội) thực hiện, không 

có bất kỳ công ty hay tổ chức tư nhân nào được tham gia. 

3. Chương trình chỉ dành cho các ứng viên đã tốt nghiệp điều dưỡng 

(đa khoa) từ cao đẳng trở lên, có nguyện vọng lao động tại Nhật 

(điều này cực kỳ quan trọng, có thể là lý do rớt trong kỳ thi tuyển 

nếu không đạt điều này) 

4. Hiện giờ chương trình vẫn tiếp tục nên sẽ là cơ hội lớn cho các 

sinh viên điều dưỡng. Đây là chương trình duy nhất mà bằng cấp 

của VN được chấp nhận. 

5. Trình tự khi tham gia chương trình: 

- Nộp hồ sơ dự tuyển: theo mẫu thông báo trên website (từ 1  

19/10/2018) : http://dolab.gov.vn/New/View2.aspx?Key=3944 

- Nhận thông báo thi tuyển (sau khi xét hồ sơ đạt yêu cầu): đăng trên 

website và qua bưu điện 

- Tham gia thi tuyển: tại TP.HCM hoặc Hà Nội (dự kiến 8 – 13/11/2018) 

- Nhận thông báo trúng tuyển đăng trên website và qua bưu điện 

- Chuẩn bị hồ sơ nhập học 

- Nhập học: tháng 12/2018 

http://dolab.gov.vn/New/View2.aspx?Key=3944


- Tham gia khóa học 1 năm do Arc academy phụ trách (được hỗ trợ ăn ở 

và phí sinh hoạt trong suốt 12 tháng) 

- Thi chứng chỉ N3 sau 6 tháng và 12 tháng 

- Đạt N3  lựa chọn cơ sở tiếp nhận tại Nhật (qua đợt matching), tiếp 

tục được đào tạo tiếng Nhật từ xa  chuẩn bị hồ sơ xuất cảnh (6 tháng) 

(được tài trợ chi phí làm visa và vé máy bay) 

- Đến Nhật: tham gia khóa đào tạo 2 tháng (được tài trợ chi phí trong 2 

tháng này)  đến cơ sở tiếp nhận thực hiện nhiệm vụ và được hưởng 

lương theo chế độ. 

- Trong thời gian làm việc được đào tào liên tục và có thể thi lấy chứng 

chỉ quốc gia sau mỗi năm (với ứng viên Điều dưỡng) và sau 4 năm (với 

ứng viên hộ lý). Nếu đạt sẽ được hưởng chế độ lương bổng như người 

Nhật. 

6. Những điểm lợi khi tham gia chương trình: 

 Được đào tạo tiếng Nhật miễn phí trong 12 tháng (bao ăn ở, còn có 

thêm tiền sinh hoạt phí – tiền này bằng với mức lương của các bạn 

mới ra trường). Với trình độ tiếng Nhật sau khi đạt điều kiện của 

chương trình và hoàn thành 3-4 năm làm việc tại Nhật, các bạn sẽ 

có rất nhiều cơ hội việc làm tốt. 

 Có 1 khoản tiền tích lũy mà nếu ở VN không dễ gì bạn có được. 

 Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật nếu thi đạt chứng chỉ quốc gia, 

được hưởng chế độ lương bổng như người Nhật. 

 Nếu lựa chọn trở về VN thì với trình độ tiếng Nhật và hiểu biết về 

văn hóa Nhật qua thời gian làm việc, bạn có thể tham gia vào các 

cơ sở chăm sóc sức khỏe do Nhật đầu tư tại VN hoặc nhiều cơ hội 

khác. 

 


