
GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ XIN VISA CÔNG TÁC NHẬT BẢN 

➢ Phía Nhật Bản : 

Hồ sơ phía Nhật ( Công ty mời )  

1. LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC  ( đóng dấu vào góc trống bên phải  ) 

2. LÝ DO MỜI ( đóng dấu vào bên cạnh chỗ địa chỉ công ty ) 

3. DANH SÁCH ĐOÀN ( đóng dấu vào góc trống bên phải )  

4. TOKIBO của CTY MỜI  

5. Tờ Khai Y Tế ERFS (Khai tại website của Nyukan) 

6. Vé máy bay 

➢ Phía Việt Nam  

1 . Hộ chiếu còn hạn sử dụng trên 6 tháng 

2. Ảnh 4.5 x 4.5 ( nền trắng chụp trong 6 tháng gần đây ) ghi tên vào phía sau ảnh  

3. Xác nhận số dư tài khoản 200 triệu trở lên  

4. Xác nhận đang công tác bản song ngữ Anh Việt   

5. Đơn cử đi công tác bản song ngữ Anh Việt  

6. Sơ yếu lý lịch ghi bằng tiếng Việt Để Công ty YO Group lấy thông tin khai tờ khai Visa 

tiếng Anh rồi gửi khách ký tên vào hồ sơ gửi về YO GROUP 

 

 

 

Các thủ tục cần thiết khi Nhập Cảnh Vào Nhật Bản 

 

• Hãy đem theo tờ xác nhận đã tiêm Vacxin , có dấu đỏ của đơn vị tiêm chủng, bản song 

ngữ Anh Việt ,ghi rõ ngày tháng tiêm, chủng loại Vacxin 

• Click vào lick kèm theo để cài đặt phần mềm MY SOS về máy : 

https://apps.apple.com/vn/app/mysos/id971663851?l=vi 

 ( chỉ Dowload về để đó qua Nhật sẽ có nhânviên hướng dẫn ) 

• Ckick vào đây để vào khai báo Y tế : https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/  

( Có thể chọn khai bằng Tiếng Việt ) Khai thành công thì chụp lại QR CODE khi qua Nhật 

sẽ cần 

 

  

https://apps.apple.com/vn/app/mysos/id971663851?l=vi


 

CÔNG TY….                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

                                                               --------------***-------------- 

Số : ……………… 

                                                                        ………………, ngày………tháng…..năm…… 

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC 

Tên Công ty : ………………………. 

Địa chỉ : 

Giấy phép kinh doanh số :………………………. 

Cấp ngày : …………………………. Tại…………………………… 

Đại diện pháp luật :  

Chức vụ  

Xác nhận : Ông (bà)………………… 

Chức vụ : …………………………………. 

Ngày sinh : …………………. 

Địa chỉ thường trú : ……………………………………………… 

Số CCCD :………………….. 

Ngày cấp…………….. Tại …………. 

Xác nhận Ông (Bà) đang Công tác tại Công ty…………… với mức lương 

…….. đồng (ghi bằng chữ)  

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY 

                                                                                 (Ký tên, đóng dấu ) 

  

 

 



 
CÔNG TY….                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

                                                               --------------***-------------- 

Số : ……………… 

                                                                        ………………, ngày………tháng…..năm…… 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử nhân viên đi công tác 

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY ................ Căn cứ nhu cầu hoạt 

động kinh doanh     .                   Căn cứ đề nghị của bộ phận........... 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Quyết định cử cán bộ đi công tác 

Ông ............................. Chức vụ : .............................. 

Ông ................................. Chức vụ: ........................ 

Bà ................................... Chức vụ: ..................... 

Bà ..................................                             Chức vụ: .............. 

Đi công tác tại:NHẬT BẢN 

Thời gian: Từ ngày .................. đến ngày:............. 

Phương tiện đi lại: Máy bay, Ô tô , Tầu 

Điều 2: Nội dung công việc 

Đi khảo sát thị trường tại Nhật Bản theo thư mời cùa YO GROUP CO.,LTD. 
Điều 3: Các Ông, Bà có tên nêu trên tại Điều 1 thực hiện quyết định này và được chi trả các khoản chi 

phí công tác theo quy chế tài của công ty. 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà và bộ phận có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 

Lưu văn phòng  

 

                                                                                     XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY 

                                                                                                       (Ký tên, Đóng dấu) 

                          



 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
( Quý khách vui lòng cung cấp các thông tin dưới đây , Cty Du Lịch sử dụng để khai tờ khai Visa 

Nhật , saukhi khai xong sẽ gửi cho quý khách bằng File PDF quý khách in, ký và gửi về Cty Du 

Lịch để xin Visa 

 
1. Họ và tên: + Số điện thoại di 

động:…………………………………… 

2. Ngày tháng năm sinh: + Giới tính: 

………………………………………………… 

3. Quốc Tịch: 

…………………………………………………………………………………………….. 

4. Nghề nghiệp: +Chức vụ: 

5. Tên công ty (Tên trường học và địa chỉ nếu là học sinh): 

6. Địa chỉ công ty: 

……………………………………………………………………………………….. 

        

7. Địa chỉ thường trú 

……………………………………………………………………………… 
8. Số hộ chiếu: …………………………………Nơi Cấp : 
……………………………………………… 

9. Ngày cấp: Ngày hết 

hạn………………………………………………………. 

10. Tên chồng ( Vợ ) :…………………………. Ngày tháng năm 

sinh…………………………………… 
11. Quốc 

tịch:………………………………………………………………………………………………. 

12. Đã được cấp visa Hàn Quốc - Nhật Bản lần nào 

chưa?........................................................................... 

13. Đã bị từ chối visa Hàn Quốc - Nhật Bản lần nào 

chưa?.......................................................................... 
14. Lần gần nhất bạn đến Nhật Bản là từ khi nào tới khi nào : ………………………….Số ngày: 

………. 

15. Ký tên (Khách phải trực tiếp ký vào tờ khai xin visa và hộ chiếu 

16. Đã từng đi Nhật, Vi phạm luật pháp, và bị trục xuất về nước lần nào chưa ?:………………. 

 

 

 

 


