
Hướng dẫn điền form CV 
①	Ảnh 4x6 (ảnh chụp rõ nét, nét mặt tươi sáng, không chấp nhận ảnh selfie) 
②	フリガナ/Tên phiên âm kana 
③	氏名/Tên romaji 
④	生年月日/Ngày tháng năm sinh dương lịch 
⑤	出身地/Nguyên quán 
⑥	家族構成/Thành phần gia đình 
未婚/Độc thân	 既婚/Đã kết hôn	 子供/Có con (mấy người con) 

⑦	大学/Trường Đại học	 学部/Khoa	 学科/Ngành (tên chính xác theo Bằng/bảng điểm ĐH) 
 

⑧	学歴/Thông tin học tập:  
- Khai tháng/ năm khi bắt đầu vào cấp 3, tốt nghiệp cấp 3 
- Khai tháng/năm bắt đầu nhập học Đại học và tốt nghiệp ĐH 
- Thời gian học tiếng Nhật tại trung tâm (trước khi apply vào VCI) 
 
⑨	職歴/Thông tin về kinh nghiệm làm việc:  
- Điền thời gian cụ thể (tháng, năm) vào công ty làm việc.  
- Nội dung công việc là gì (gạch dòng trình bày cụ thể chi tiết) 
- Điền thời gian cụ thể thôi việc công ty (nếu có) 
 
⑩	実習/Kinh nghiệm đi thực tập tại các công ty trước khi tốt nghiệp:  
- Điền thời gian cụ thể (tháng, năm) thực tập tại công ty hoặc trường  
- Gạch dòng mô tả công việc làm trong thời gian thực tập.  
- Thời gian kết thúc thực tập 
 
⑪	資格・その他/Các bằng cấp:   
- Chứng chỉ tiếng Anh (TOEIC, TOEFL, IELTS), tiếng Nhật (JLPT, NAT-TEST, …) 

(Nếu chưa có chứng chỉ thì ghi trình độ tương đương. VD: N4相当、英語初級など) 
- Chứng chỉ chuyên ngành, v.v…  
- Chứng chỉ khoá học kĩ năng mềm…  
- Bằng lái xe máy, ô tô (nếu có) 
 
⑫	技術・知識/Phần kỹ năng:  
Tóm tắt kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm làm việc/thực tập thực tế. (Kiến thức ở các mảng khác tự 
học nếu có) 
 
⑬	使えるソフト/Phần mềm chuyên ngành: 
VD Microsoft office, cad/cam, v.v… 
 
⑭	卒業論文/Đề tài nghiên cứu hoặc đồ án tốt nghiệp:  
- Ghi tên đề tài 
- Gạch đầu dòng trình bày nội dung ngắn gọn (hoặc các chương mục lớn của bài) 
 
⑮	趣味/Sở thích:  
Các sở thích như Thể thao, ca nhạc… 
 
⑯	その他 



・	長所/sở trường  
・	短所/sở đoản 
・	その他：  
- Nêu những hiểu biết kinh nghiệm, kỹ năng mềm (softskill) thu lượm được trong học tập, trong quá 

trình thực tập, đi làm thêm (nếu ứng viên là người mới ra trường) hay trong quá trình làm việc (đối 
với ứng viên là người đã đi làm) 

- Các hoạt động ngoại khoá, tình nguyện nếu có tham gia  
- Thành tích đạt được trong thời gian học: vd đoạt giải trong các kì thi cấp trường, tỉnh, thành phố, …) 
 
*Lưu ý: Gửi kèm số điện thoại liên hệ trong mail gửi CV. 
 
Nếu bạn chưa rõ hoặc cần thảo luận, hãy liên lạc với chúng tôi:  
Viện nghiên cứu chiến lược nhân tài VCI 
Tel: 024-8585-5990        Hotline: 096-737-2648 
Giờ làm việc: 10:00 đến 18:30 
Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.  

Trân trọng 

VCI 


