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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

*** 
 

CAM KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VJEPA 
 

         
  
   Kính gửi:           Cục Quản lý lao động ngoài nước,  
                             Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 
 

Tên tôi là: ……………………………………………………………………. 

Sinh ngày: …………………………………………………………………… 

Quê quán:……………………………………………………………………. 

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………. 

CMTND số:……………… do …………….………… cấp ngày…./…/……. 

 

Tôi tự nguyện tham dự và đã được tuyển chọn tham gia khóa đào tạo tiếng 
Nhật tập trung liên tục trong 12 tháng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
phối hợp với phía Nhật Bản tổ chức dành cho ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang 
làm việc tại Nhật bản nhằm tham gia kỳ thi quốc gia Nhật Bản theo Hiệp định đối 
tác kinh tế ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản (gọi tắt là 
Chương trình VJEPA). 

Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu và hiểu rõ các điều kiện của Chương trình, 
Tôi tự nguyện cam kết : 

1. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của cơ sở đào tạo trong suốt thời gian 
khóa học. Nỗ lực học tập, phấn đấu giành kết quả tốt, đạt chứng chỉ cấp độ N3 kỳ 
thi năng lực tiếng Nhật sẽ được tổ chức vào cuối khóa học. 

2. Trong trường hợp vi phạm nội quy của chương trình và khóa học như: sử 
dụng bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và các giấy tờ giả, bỏ học hoặc tự ý 
không tiếp tục tham gia Chương trình VJEPA, Tôi xin cam kết: 

- Bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo Chương trình VJEPA, trong đó bao 
gồm: tiền học, tiền ăn ở, sinh hoạt phí…; 

  - Bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho cơ sở đào tạo; 
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3. Gửi cho Chương trình tạm lưu Bằng tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng 
của tôi (bản chính) trong thời gian học tập như một hình thức cam kết thực hiện 
chương trình của cá nhân tôi. 

4. Trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động tại Nhật Bản, cam kết thực 
hiện các điều khoản của hợp đồng đã ký, chấp hành nội quy nơi làm việc, chấp 
hành luật pháp Nhật Bản. Nếu vi phạm Hợp đồng và các quy định của pháp luật, 
tôi xin bồi hoàn mọi chi phí của chương trình và bồi thường những thiệt hại do cá 
nhân gây ra và chịu sự xử lý theo quy định của pháp luật. 

5. Trong trường hợp không bồi thường các thiệt hại do hành vi vi phạm của 
tôi gây ra thì Cục Quản lý lao động ngoài nước và các cơ quan có liên quan có 
quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền. 

Tôi tự nguyện làm văn bản cam kết trong tình trạng có đầy đủ năng lực hành 
vi dân sự, thể hiện trách nhiệm dân sự của cá nhân đối với những nội dung đã 
cam kết. 

 
 
 

Xác nhận của UBND xã, phường  
nơi cư trú 

    Hà Nội, ngày     tháng      năm              

Người cam kết 
(ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 

 


