Ngày 18 tháng 2 năm 2021
Hiệp hội nhân lực kỹ năng chuyên nghành xây dựng
Kỳ thi đánh giá kỹ năng số 1 kỹ năng đặc định chuyên ngành xây dựng
HƯỚNG DẪN THI
1.

Mục đích thi tuyển
Bài thi này dựa trên “ Hướng dẫn thực hiện kỳ thi đánh giá kỹ năng số 1 kỹ năng
đặc định chuyên nghành xây dựng” do bộ ngoại giao nhật bản ban hành và xác
định người nước ngoài kỹ năng đặc định số 1 mức độ kỹ năng cần thiết có đáp
ứng được không.

2.

Nghành nghề thi tuyển
Thi công cốt thép

3.

Thời gian thi tuyển
Ngày 23 tháng 3 năm 2021 ( Thứ 3)

4.

Địa điểm thi tuyển
Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 Hà Nội
（Construction Technical College No 1）
Đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm,
Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

5.

Đối tượng thi tuyển
30 người
※Ngoài những người đã hoàn thành khoá đào tạo kỹ năng của hiệp hội nhân
lực kỹ năng xây dựng (JAC) thì chúng tôi còn tổ chức tuyển dụng qua Internet.

6.

Lệ phí thi tuyển
755,000VND
※Nộp tiền mặt tại hội trường thi.

7.

Nội dung thi tuyển
Bài kiểm tra đánh giá này sẽ được thực hiện bằng bài kiểm tra môn học và bài
kiểm tra kỹ năng thực hành theo hướng dẫn thực hiện kiểm tra đánh giá kỹ
năng cụ thể trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Ngoại giao ban hành. Đề thi thực

hành được công bố trước.
Để biết chi tiết về phạm vi kiểm tra và câu hỏi kiểm tra thực tế, hãy tham khảo
trang web hướng dẫn kiểm tra của Hiệp hội nhân lực kỹ năng chuyên ngành xây
dựng.
https://jac-skill.or.jp/exam.html ( Tiếng Nhật)
https://jac-skill.or.jp/exam_en.html ( Tiếng Anh)
8.

Đăng ký dự thi
① Thời gian tiếp nhận
Cho đến 12 giờ trưa của 25/02/2021 ( Thứ 5) giờ Việt Nam
※Sẽ ngừng việc đăng ký tại thời điểm đã đủ số lượng người tham gia.
② Cách thức đăng ký
Đăng ký hồ sơ tại trang chủ kì thi đánh giá kỹ năng của hiệp hội nhân lực
kỹ năng xây dựng (JAC).
※Để đăng ký được hồ sơ cần phải gửi thông tin đăng nhập tới trang chủ.

9.

Đồ dùng mang theo
① Chứng nhận
Một trong những thẻ chứng minh có ảnh do cơ quan nhà nước Việt Nam
cung cấp.


Hộ chiêú



CMTND



Bằng lái xe

② Phiếu dự thi
Chúng tôi sẽ gửi phiếu dự thi vào trang chủ của chúng tôi, do vậy vui lòng
in ra hoặc ngày hôm đó hay dùng điện thoại Smartphone cho chúng tôi xem
bằng hình ảnh.
③ Lệ phí thi:

Tiền mặt 755,000VND

④ Trang phục phù hợp với việc thi thực hành (quần áo dài tay)
⑤ Mũ bảo hộ
⑥ Giầy bảo hộ
⑦ Găng tay chuyên dụng
※Có thể mang theo sử dụng Tay quay kẽm, Thước đo, Kìm cắt kẽm của mình đã sử
dụng quen hoặc có thể sử dụng dụng cụ tại nơi thi tuyển đều được.

10. Biện pháp ngăn ngừa với dịch Covid
① Sẽ kiểm tra nhiệt độ cơ thể ngày hôm đó, nếu bị sốt sẽ không thể tham gia
thi tuyển.
② Để tránh việc lây nhiễm vui lòng đeo khẩu trang tại nơi thi tuyển.
③ Ngoài ra, nghe theo sự chỉ đạ, hướng dẫn của người hướng dẫn để vào phòng
thi.
11. Chuẩn bị trước khi thi
Để chuẩn bị trước khi tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên tiến hành trải
nghiệm hoạt động CBT cho kỳ thi lý thuyết trước.
https://jac-skill.mc-plus.jp/exam/trial/
12．Công bố kết quả
Sẽ thông báo riêng lẻ trên trang chủ của chúng tôi sau ngày thi khoảng 02 tuần.
Trường hợp bạn đậu thì chứng chỉ đậu của từng cá nhân sẽ được gửi tới trang
chủ của chúng tôi.
Chứng chỉ đậu sẽ là file PDF gốc, do vậy hãy giữ gìn nó thật cẩn thận.
Trên trang công bố kết quả kỳ thi chúng tôi chỉ công bố số lượng người dự thi,
số lượng người đậu, tỷ lệ người đậu. Không công bố tình trạng của từng cá nhận
không đậu. Ngoài ra, chúng tôi cũng không đối ứng những thắc mắc về tình trạng
không đậu của từng cá nhân, nội dung đề thi.
13．Thực hiện kỳ thi lý thuyết bổ sung
Trong đợt kiểm tra này sẽ tiến hành kiểm tra lý thuyết bổ sung đối với những
thí sinh vượt điểm chuẩn bài thi thực hành nhưng thiếu điểm bài thi lý thuyết.
Thí sinh đạt điểm chuẩn của bài thi lý thuyết bổ sung sẽ được cấp chứng chỉ.
Ngoài ra cũng không phải nộp thêm lệ phí thi.
Kỳ thi lý thuyết bổ sung lần này sẽ tổ chức vào ngày 23 tháng 4 ( Thứ 6). Sau
khi thực hiện xong bài thi này, chúng tôi sẽ gửi thông tin thi bổ sung đến những
bạn thuộc diện phải thi bổ sung, các bạn có nhu cầu vui lòng đăng ký thi bổ sung.
Phương thức đăng ký sẽ được thông báo trong hướng dẫn thi bổ sung.
Công bố kết quả cũng giống như kỳ thi chính sẽ được thông báo trên trang chủ
của chúng tôi sau khoảng 02 tuần từ ngày thi bổ sung.
14．Ngoài ra
Kì thi có thể không thể tổ chức thực hiện được tuỳ theo ảnh hưởng lây nhiễm
của dịch bệnh Covid. Sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ gửi những hạng mục cần chú

ý vào trang chủ nên các bạn hãy kiểm tra thật kỹ các hạng mục chú ý này trước
ngày thi tuyển.
15．Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân cần thiết cho bài kiểm tra này sẽ được sử dụng cho bài kiểm
tra này và doanh nghiệp phát hành chứng chỉ. Thông tin cá nhân có thể được
cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan thẩm tra kế hoạch nghiệm thu của Bộ Ngoại
giao.
16．Hỏi đáp bằng tiếng Việt
Về kỳ thi này các bạn có thể hỏi đáp bằng tiếng Việt theo thông tin dưới đây:
Email: jacvietnam@jac-skill.or.jp
Hotline：(+84) 2466.800.399
Tổng đài phụ trách：
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VHC JINZAI NETWORK
Ms. Nguyen Kieu Anh
Hết

