
（Mẫu số 1 đính kèm)  

Biên bản đồng ý về việc sử dụng thông tin cá nhân  

          

                                                Ngày    Tháng    Năm       

Kính gửi: Chủ tịch Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế  

        Giám đốc Cơ quan thực hiện việc “Đánh giá các kỹ năng thu được”  

（Thông qua Đơn vị quản lý hoặc Đơn vị tiến hành thực tập)  

 

 

Căn cứ theo Mục 7, Điều 87 Luật về việc thực hiện đúng đắn thực tập kỹ năng dành cho người nước 

ngoài và việc bảo hộ thực tập sinh kỹ năng (Bộ luật số 89 ban hành năm 2016), việc sử dụng thông tin cá nhân 

của tôi là cần thiết trong nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục dự thi của Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế, vì vậy, tôi xin đồng ý với 

3 điểm sau về việc sử dụng thông tin cá nhân của tôi.  

 

1. Đồng ý với việc Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế cung cấp các thông tin thi cử có liên quan đến tôi 

mà Hiệp hội hiện đang nắm giữ cho cơ quan tổ chức thi.   

2. Đồng ý với việc cung cấp thông tin cá nhân có liên quan đến tôi mà cơ quan tổ chức thi nắm giữ cho 

Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế 

3. Đồng ý với việc Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế cung cấp thông tin cá nhân có liên quan đến tôi 

cho đơn vị quản lý và đơn vị tiến hành thực tập nếu việc này là cần thiết cho việc tái dự thi.  

 

Tên loại nghề 

nghiệp 
Tên thao tác  

Tên đơn vị quản lý 

hoặc đơn vị tiến 

hành thực tập  

 

Phân loại thực 

tập kỹ năng  

Mã số chứng 

nhận kế hoạch

（*） 

     

* Chỉ cần ghi mã số chứng nhận kế hoạch liên quan đến việc thực tập hiện tại trong trường hợp thực tập 

sinh kỹ năng cư trú tại Nhật Bản theo chế độ mới.  

 

Họ tên (Ghi bằng kí tự Alphabet)：                            

Kí tên：                                   

Ghi rõ họ tên 


