
【１】アカウント作成  Tạo tài khoản 
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まずは、BJTウェブサイト（http://www.kanken.or.jp/bjt/）を開いてください  Trước tiên, xin vui lòng mở trang web BJT (http://www.kanken.or.jp/bjt/). 

←ここをクリックし、ピアソンVUEのページへ移動 
←Bạn nhấn chuột vào đây, trang web sẽ di chuyển đến trang PEARSON VUE. 



初めて受験申込をする方は、 
アカウント作成をしてください。 
Đối với các bạn lần đầu tiên đăng ký dự thi, 
 vui lòng tạo tài khoản trước. 
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Đặng ký dự thi, thay đổi – hủy việc đăng ký dự thi 

サインイン 

Đăng nhập 

アカウントの作成 

Tạo tài khoản 

Đặng ký dự thi, thay đổi – hủy việc đăng ký dự thi 



①チェックボックスにチェックを入れる 
      Tích dấu ✓ vào ô vuông 

②「はい、規定に同意します」をクリックする 
     Nhấn chuột vào chỗ「Vâng, tôi đồng ý với các quy định」 
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Đồng ý với các quy định bảo vệ thông tin cá nhân 

Không, tôi không đồng ý với các quy định 

このウェブサイトにアクセスし、チェックボックスをオンにすると、 
NCS Pearson Incの事業であるピアソンVUEビジネスグループ（「ピ
アソンVUE」）が適用する、データ収集およびCCTVを使用した試験
セッション全体の監督、Cookieの使用と個人データの処理につい
ての使用条件を含む、プライバシーとcookieに関するポリシーを

理解、認識し、これに同意、承認したことになります。個人情報の
提供により、米国内のピアソンVUEおよびピアソンVUEが委託する

米国内またはお客様の所在国以外の国にいる第三者、資格試
験を実施する、お客様の所在国以外の国にいる認定団が個人情
報を収集、使用、転送、処理することに同意、承認したことになり
ます。 
Khi chọn “ON” ở checkbox để mở trang web này đồng nghĩa với 

việc bạn đã hiểu và chấp thuận cho bộ phận kinh doanh VUE (gọi 

tắt là Pearson VUE) của công ty NSC Pearson Inc thu thập các 

thông tin cần thiết, giám sát quá trình thi bằng phương pháp CCTV, 

các chính sách sử dụng thông tin cá nhân và Cookie. Việc cung cấp 

các thông tin cá nhân đồng nghĩa với việc cho phép Pearson VUE 

tại Mỹ hay do các bên thứ ba thực thi lấy chứng chỉ tại các nước 

không phải nơi khách hàng cư trú do Pearson VUE ủy thác, thu 

thập, sử dụng, chuyển giao, xử lý các thông tin này. 
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Tạo tài khoản thi chứng chỉ Tiếng Nhật thương mại BJT: Bước 1 

Nhập thông tin cá nhân Nhập thông tin liên lạc Tạo tài khoản 

Nhập thông tin cá nhân 

＊là các mục bắt buộc 

Vui lòng nhập thông tin ở mỗi mục bằng chữ Latin hoặc chữ số là ký tự 1 byte. 

Các bạn chưa là thành viên cần phải đăng ký tài khoản. 

Bạn có biết BJT Candidate ID của mình không? 

Vâng. BJT Candidate ID của tôi là: 

Không. Tôi không biết BJT Candidate ID của mình. 

Họ tên 

Chú ý: Vui lòng nhập họ tên bằng chữ Latin. (Họ tên (Tên): Ichiro / Họ tên (Họ)  Pearson)/ 

Chữ Latin được nhập ở đây sẽ được gửi đến cơ quan cấp chứng chỉ, và được sử dụng để xác 

nhận thí sinh tại hội trường thi, cũng như để hiển thị trong bảng điểm báo kết quả thi.  

Xin chú ý là tại hội trường thi, nếu giấy tờ bạn cung cấp để xác nhận thí sinh có họ tên không trùng 

với họ tên được nhập ở đây, bạn sẽ không được dự thi và lệ phí thi đã đóng cũng sẽ không được 

hoàn trả lại. 

Tên (Họ tên (Tên)): 

Vui lòng nhập dữ liệu được hiển thị tại ID do chính phủ cấp. 

Tên đệm (Họ tên (Tên đệm)) 

Họ (Họ tên (Họ)) 

Vui lòng nhập dữ liệu được hiển thị tại ID do chính phủ cấp. 
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Ngày sinh (Ngày tháng năm sinh): 

Ngày Tháng Năm 

Địa chỉ email 

Chúng tôi sẽ gửi email thông báo việc đăng ký dự thi hoàn tất, cũng như các việc 

liên quan khác. Nếu bạn không thấy email, vui lòng kiểm tra trong hộp thư spam 

hoặc junk mail. Đến hết ngày làm việc hôm sau, nếu bạn vẫn không nhận được 

email, vui lòng liên hệ đến tổng đài Pearson VUE. 

Địa chỉ email 

Tái nhập địa chỉ email 

Tiếp theo 
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Tạo tài khoản thi chứng chỉ Tiếng Nhật thương mại BJT: Bước 2 

Nhập thông tin cá nhân Nhập thông tin liên lạc Tạo tài khoản 

＊là các mục bắt buộc 

Vui lòng nhập thông tin ở mỗi mục bằng chữ Latin hoặc chữ số là ký tự 1 byte. 

Nhập thông tin liên lạc 

Địa chỉ / Số điện thoại 

Thể loại địa chỉ: 

Chọn 1 loại 

Chọn 1 loại 

Quốc gia định cư 

Số bưu điện 

Thành phố, Quận huyện 

Phường xã 

Số nhà 

Tên tòa nhà / Số căn hộ 

Tên công ty 
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Số điện thoại 

Số nội bộ 

Số điện thoại cầm tay 

mã điện thoại của việt nam 

mã điện thoại của việt nam 

Chọn ngôn ngữ / Cách thức liên lạc 

Lựa chọn ngôn ngữ 

Chọn 1 loại 

Tiếp theo 
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必須項目ではないため、省略が可能です  Đây không phải là mục bắt buộc nên có thể giản lược. 

Tạo tài khoản thi chứng chỉ Tiếng Nhật thương mại BJT: Bước 2 

Nhập thông tin cá nhân Nhập thông tin liên lạc Tạo tài khoản 

Đăng ký thông tin liên lạc 

Vui lòng nhập họ tên, số bưu điện, địa chỉ. 

Thông tin địa chỉ liên lạc bằng tiếng Nhật 

Hãy đăng nhập địa chỉ liên lạc bằng tiếng Nhật. Hãy nhấn nút [Đăng ký địa chỉ bằng tiếng Nhật] . 

Đăng ký địa chỉ bằng tiếng Nhật 

Tiếp theo 
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Nhập thông tin cá nhân Nhập thông tin liên lạc Tạo tài khoản 

Tạo tài khoản 

Vui lòng nhập thông tin ở mỗi mục bằng chữ Latin hoặc chữ số là ký tự 1 byte. 

Tên đăng nhập 

Tên đăng nhập phải có từ 6 ký tự trở lên gồm chữ và chữ số. 

Tên đăng nhập 

Xác nhận có thể sử dụng được hay không 

Có thể sử dụng tên đăng nhập này 

Mật khẩu 

Mật khẩu phải thỏa mãn tất cả các điều kiện dưới đây. 

- Có từ 8 ký tự trở lên 

- Bao gồm chữ hoa và chữ thường 

- Có sử dụng số (tử 0 đến 9) hoặc các ký hiệu (#, $, %, v.v..) 

Trong mật khẩu không được sử dụng tên đăng nhập. 

Mật khẩu 

Kiểm tra độ an toàn của mật khẩu 

Mật khẩu quá ngắn 

Nhập lại mật khẩu 

Tạo tài khoản thi chứng chỉ Tiếng Nhật thương mại BJT: Bước 3 
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Câu hỏi bảo mật 

Câu trả lời bảo mật không được sử dụng tên đăng nhập hay mật khẩu. 

Câu hỏi 

Câu hỏi 

câu trả lời 

câu trả lời 

好きな俳優、ミュージシャン、またはアーティストは誰ですか。 
Diễn viên, nhạc sỹ hay nghệ sỹ yêu thích của bạn là ai? 

子供の時に好きだった場所はどこですか。 
Lúc còn nhỏ, bạn thích đi chơi ở đâu? 

好きな曲は何ですか。 
Bài hát yêu thích của bạn là gì? 

好きな本のタイトルは何ですか。 
Tựa đề của quyển sách bạn thích là gì? 

子供のときにもらったプレゼントで一番思い出に残っているものは何ですか。 
Khi còn nhỏ, món quà tặng nào khiến bạn khó quên nhất? 

最初に遊んだおもちゃの動物の名前は何でしたか。 
Tên món đồ chơi động vật đầu tiên mà bạn chơi là gì? 

好きなスポーツ選手は誰ですか。 
Bạn thích vận động viên thể thao nào? 

一番上のお兄様／お姉様のミドルネームは何ですか。 
Tên đệm của anh cả/chị cả của bạn là gì? 

小学校の名前は何でしたか。 
Tên trường cấp 1 của bạn là gì? 

休暇で訪れたい憧れの国はどこですか。 
Khi có thời gian bạn muốn đi chơi đến quốc gia nào? 

好きだった高校の先生の名字は何ですか。 
Họ của giáo viên cấp 3 mà bạn yêu mến là gì? 

3年生のときの担任の先生の名字は何でしたか。 
Họ của giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của bạn là gì? 

子どもの頃なりたかった職業は何でしたか。 
Thởi thơ ấu bạn thích làm nghề gì? 

現在買っているペットの名前、品種、色は何ですか。 
Tên, chủng loại, màu của thú nuôi hiện tại của bạn là gì? 

子供の頃に一番好きだった友達の名前は何ですか。 
Tên người bạn thời thơ ấu mà bạn yêu mến nhất là gì? 

初めて仕事をした市または街はどこですか。 
Tên của thành phố, thị trấn mà bạn bắt đầu đi làm là gì? 

初めて行ったコンサートは何ですか。 
Tên buổi hòa nhạc đầu tiên bạn đi xem là gì? 

高校のマスコットは何でしたか。 
Hình tượng đại diện cho trường phổ thông trung học của bạn là gì? 

6年制のときどの学校に通っていましたか。 
Bạn học trường cấp 1 nào? 
記念日はいつですか（例：1月2日） 
Ngày kỷ niệm của bạn là ngày nào? (Ví dụ: ngày 2 tháng 1) 

ご両親が出会われた市または街はどこですか。 
Tên thành phố nơi mà bố mẹ bạn quen nhau là gì? 

子供の頃に一番好きだった先生の名前は何ですか。 
Tên giáo viên mà bạn thích nhất thời đi học là gì? 

年齢が最も近い兄弟／姉妹が住んでいる市はどこですか。 
Tên thành phố mà anh em hay chị em gần tuổi với bạn nhất đang sống là gì? 

育った家の番地は何ですか。 
Số nhà mà bạn sinh ra và lớn lên là bao nhiêu? 

好きな音楽のジャンルは何ですか。 
Bạn thích thể loại nhạc nào nhất? 

3年生のときに住んでいた家はどの通りにありましたか（道の名前） 
Tên con đường trước nhà bạn khi bạn học lớp 12 là gì? (tên đường) 

結婚披露宴を行った会場の名前は何ですか。 
Nơi bạn tổ chức tiệc cưới ở đâu? 

何年に高校を卒業しましたか。 
Bạn tốt nghiệp phổ thông trung học năm nào? 

子供の頃の電話番号は何でしたか（市外局番を含む） 
Số điện thoại lúc bạn còn nhỏ là gì? (Bao gồm cả mã vùng) 
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一番最初に勤務した会社の名前を教えてください。 
Hãy cho biết tên công ty đầu tiên mà bạn đi làm. 

夢の職業は何ですか。 
Công việc mơ ước của bạn là gì? 

お兄様またはお姉様のニックネームは何ですか。 
Tên biệt danh của anh hay chị của bạn là gì? 

好きな食べ物は何ですか。 
Bạn thích món ăn nào? 

配偶者（大切な人）に初めて会った都市はどこですか。 
Tên thành phố mà bạn lần đầu tiên gặp gỡ vợ hoặc chồng (hay người quan trọng với bạn) là gì? 

配偶者（大切な人）のニックネームは何ですか。 
Tên biệt danh của vợ hoặc chồng (hay người quan trọng với bạn) là gì? 

結婚式の介添人のお名前（姓名）を教えてください。 
Họ của người phù dâu (rể) trong đám cưới bạn là gì? 

幼少時代に好きだった場所は場所はどこですか。 
Tên địa danh mà bạn thích thời thơ ấu là gì? 

お祖母様のお名前は何ですか。 
Tên bà của bạn là gì? 

新婚旅行で訪れた都市はどこですか。 
Thành phố mà bạn đi tuần trăng mật là ở đâu? 

昨年休暇で訪れた場所はどこですか。 
Tên địa danh mà bạn đi chơi vào dịp nghỉ năm ngoái là gì? 

幼少時代のニックネームは何でしたか。 
Tên biệt danh thưở nhỏ của bạn là gì? 

一番上のお兄様の誕生月／年はいつですか（例：1月1900年） 
Tháng năm sinh của anh lớn nhất của bạn là gì? (Ví dụ: tháng 1 năm 1900) 

お父様が初めて所有された車のナンバープレートは何ですか。 
Biển số của chiếc xe hơi đầu tiên của bố bạn là bao nhiêu? 

退職後に住みたい都市・国はどこですか。 
Thành phố hay nước nào bạn muốn sống sau khi nghỉ hưu? 

入学志願したものの実際に通わなかった大学の名前は何ですか。 
Tên của trường đại học mà bạn từng muốn theo học nhưng cuối cùng lại không học là gì? 

国民識別番号の下５桁は何ですか。 
5 số cuối của số chứng minh nhân dân của bạn là bao nhiêu? 

初めて通った学校の名前は何でしたか。 
Tên ngôi trường đầu tiên của bạn là gì? 

一番上の従兄弟／従姉妹の氏名は何ですか。 
Tên của anh hay chị họ lớn tuổi nhất của bạn là gì? 

配偶者の旧姓は何ですか。 
Họ trước khi kết hôn của vợ bạn là gì? 

お母様のミドルネームは何ですか。 
Tên đệm của mẹ bạn là gì? 

何時に生まれましたか。 
Bạn sinh vào giờ nào? 

お祖母様の飼い犬の名前は何ですか。 
Tên của chú chó mà bà bạn nuôi là gì? 

母方のお祖母様の旧姓は何ですか。 
Họ trước khi kết hôn của bà ngoại bạn là gì? 

幼少時代のヒーローは誰ですか。 
Người anh hùng mà bạn thích thời thơ ấu là ai? 

初めて通った大学の名前は何ですか。 
Tên trường đại học đầu tiên của bạn là gì? 

一番上のお子様のミドルネームは何ですか。 
Tên đệm của người con lớn của bạn là gì? 

現在所有されている車のナンバーは何ですか。 
Biển số xe của bạn đang sử dụng là bao nhiêu? 

以上でアカウント作成は完了です。 
Bạn đã hoàn thành việc tạo tài khoản. 



【２】受験予約  Đăng ký dự thi 
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Trang chủ 

Trang chủ Hồ sơ thông tin Thanh toán Thoát 

Tên đăng nhập: 

Danh sách các kỳ thi 

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT 

Đăng ký dự thi trong tương lai 

Hiện tại chưa có nội dung thi nào được đăng ký. 

Tài khoản 

Thông tin tài khoản 

Hồ sơ thông tin 

Cài đặt 

Nội dung các kỳ thi đã tham gia trong quá khứ 

Bảng điểm các kỳ thi 

Biên lai 

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT 
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受験料は、受験する国によって異なります。 
※ベトナム国内で受験する場合の受験料は、 
  申込代理店を通じたバウチャー購入の場合、640,000VND 
  クレジットカード決済での受験申込の場合、29USD 
※ Trường hợp dự thi tại Việt Nam và có mua voucher thông qua các chi nhánh đăng ký dự thi 

thì lệ phí dự thi là 640.000VND. 
Trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng khi đăng ký dự thi thì lệ phí dự thi là 29USD. 

Trang chủ Hồ sơ thông tin Thanh toán Thoát 

Tên đăng nhập: 

Nội dung chi tiết của chương trình thi 

Chương trình thi: 

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT 

Lệ phí dự thi 

Ngôn ngữ: 

 tiếng Nhật 

 Lệ phí dự thi đang được hiển thị là lệ phí được tính tại thời điểm hôm nay. 

Đăng ký dự thi. 
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Các câu hỏi khác    Kỳ thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT 

Đối tượng: Kỳ thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT 

Tên đăng nhập: 

＊là các mục bắt buộc 

Vui lòng nhập thông tin ở mỗi mục bằng chữ Latin hoặc chữ số là ký tự 1 byte. 

Chọn 1 ngôn ngữ chính của bạn 

Tiếng Trung Quốc 

Tiếng Hàn Quốc hay Triều Tiên 

Tiếng Anh 

Tiếng Hindu 

Tiếng Marathi 

Tiếng Thái Lan 

Tiếng Mông Cổ 

Tiếng Việt 

Tiếng Indonesia 

Tiếng Malaysia 

Tiếng Đức 

Tiếng Bồ Đào Nha 

Tiếng Pháp 

Tiếng Tây Ban Nha 

Tiếng Italia 

 Tiếng Nhật 

 Ngôn ngữ khác 

Các mục được in đậm là phần không thể thay đổi được trên trang web online. Trường hợp muốn thay đổi thông tin ở các mục này, vui lòng liên lạc đến tổng đài 



受験予定の国名、都市名を入力する 
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①枠内に都市名や国名を入力し、テストセンターを検索する 
Tìm kiếm địa điểm thi bằng cách nhập vào ô các từ khóa như tên thành phố, tên quốc gia 

②受験を希望するテストセンター名横の□に✓を入れる 
Lựa chọn địa điểm thi bằng cách tích dấu [✓] vào ô bên cạnh tên của địa điểm thi 

Tên đăng nhập: 

Tìm kiếm địa điểm thi 

Chọn chương trình thi: BJT Ngôn ngữ: tiếng Nhật 

Tìm kiếm địa điểm thi：Có thể tìm kiếm địa điểm thi bằng địa chỉ, tên ga xe điện, mã số bưu điện như [Quận Shinjuku thành phố Tokyo], [Ga Yokohama], [102-0033], ... 

Có thể chọn tối đa 3 địa điểm thi và có thể so sánh tình hình đăng ký dự thi tại các địa điểm. 

Địa điểm thi 

Khoảng cách 

Hiển thị theo km 
Cách thức đi lại 

Tiếp theo 



受験希望日をクリックする 
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希望の日程をクリックする  Bấm chọn ngày dự thi 

Chọn nội dung đăng ký dự thi 

Tên đăng nhập: 

Chọn chương trình thi: BJT Ngôn ngữ: tiếng Nhật 

Địa điểm thi 

Thay đổi địa điểm thi 

Chọn ngày dự thi 

Trường hợp ngày thi không còn lựa chọn nào 



希望の開始時間をクリックする  Bấm chọn giờ bắt đầu thi 
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Buổi sáng Buổi chiều 
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Tên đăng nhập: 

Thanh toán 

Khái quát chương trình thi Ngày giờ, địa điểm thi 

Chương trình thi: 

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT 

Ngôn ngữ: tiếng Nhật 

Thời gian làm bài thi: 135 phút 

Đăng ký thi 

Thay đổi nội dung đăng ký 

Địa điểm 

Thay đổi địa điểm thi 

Lệ phí dự thi Chỉnh sửa 

Xóa 

Tổng số tiền thanh toán 

Tổng chi phí 

Thuế 

Tổng cộng 

Tiếp theo 

Mã số voucher hay mã số khuyến mại có thể nhập tại trang thanh toán 
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Tên đăng nhập: 

Thanh toán-Bước 1: Xác nhận thông tin cá nhân 

Xác nhận thông tin cá nhân 

Đồng ý với các quy định về thông tin cá nhân 

Xác nhận nội dung đăng ký 

Khái quát 

Chú ý: Cần nhập chính xác thông tin họ tên theo đúng như thông tin được in trên giấy chứng minh nhân thân mang theo khi làm thủ tục dự thi trong ngày dự thi.  

Nếu có sự sai lệch, thí sinh sẽ không được phép dự thi. 

Họ tên 

Ngày tháng năm sinh 

Số điện thoại 

Lựa chọn ngôn ngữ 

tiếng Nhật 

Chỉnh sửa 

Chỉnh sửa 

Chỉnh sửa 

Tiếp theo 

Nhập thông tin thanh toán 
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Tiếp theo 

Tên đăng nhập: 

Thanh toán-Bước 2: Đồng ý với các quy định dự thi 

Xác nhận thông tin cá nhân 

Đồng ý với các quy định về thông tin cá nhân 

Nhập thông tin thanh toán Xác nhận nội dung đăng ký 

Khái quát 

Các quy định về kỳ thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT 

Hướng dẫn về những điều cần biết trong ngày dự thi 

Thí sinh cần đến địa điểm thi đã đăng ký, trước thời gian bắt đầu thi tối thiểu 15 phút để hoàn thành các thủ tục cần thiết trước khi thi. Nếu đến muộn so với thời gian quy định, thí sinh có khả năng không được tham 

gia dự thi, và trong trường hợp này sẽ không được hoàn trả lệ phí thi đã đóng. Vì vậy, yêu cầu thí sinh tính toán đủ thời gian để đến địa điểm thi. Ngoài ra, trường hợp bỏ thi vào ngày đã đăng ký dự thi, thí sinh cũng 

sẽ không được hoàn trả lệ phí thi. 

Không cho phép mang vào phòng thi các đồ dùng cá nhân như túi xách, sách vở, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, ví, ... khi dự thi. 

Trong ngày dự thi, cần chụp ảnh va ̀ chữ ky ́ sô ́. Ngoài ra, thi ́ sinh cần chuẩn bị hai loại giấy tờ để chứng minh nhân thân. Trong hai loại giấy tờ kê ̉ trên phải có ít nhất một loại giấy tờ do Chính phủ nước sở tại cấp 

với các thông tin như họ tên, ảnh của người mang chứng minh. Loại giấy tờ còn lại yêu cầu phải có các thông tin tối thiểu như họ tên, chữ ky ́, hoặc họ tên va ̀ ảnh của người mang giấy tờ. Họ tên được sử đụng để 

đăng ký dự thi bắt buộc phải giống chính xác với họ tên được in trên hai loại giấy tờ xác minh nhân thân trên. Chú ý: các giấy tờ quá hạn sử dụng sẽ không có hiệu lực. 

Hướng dẫn về những điều cần biết trong ngày dự thi 

Trường hợp muốn thay đổi nội dung đăng ký dự thi, người đăng ký dự thi cần hoàn tất các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký trước giờ thi dự kiến 24 tiếng.  
Nếu quá thời hạn trên, việc thay đổi sẽ không được chấp nhận. 

Vê ̀ viê ̣c hủy đăng ký dự thi 

Trường hợp muốn hủy đăng ký dự thi, người đăng ký dự thi cần hoàn tất các thủ tục hủy đăng ký  trước giờ thi dự kiến 24 tiếng. Nếu quá thời hạn trên, việc hủy đăng ký sẽ không được chấp nhận 

Tôi đồng ý với các quy định của kỳ thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT được nêu ở trên. 
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バウチャーコードを入力した場合、 
クレジットカード情報の入力は不要です。 
Khi đã nhập mã số Voucher thì không cần nhập thông tin thẻ tín dụng. 

Thanh toán-Bước 3: Nhập thông tin thanh toán 

Xác nhận thông tin cá nhân 

Đồng ý với các quy định về thông tin cá nhân 

Nhập thông tin thanh toán Xác nhận nội dung đăng ký 

Khái quát 

Tổng cộng 

Tổng chi phíc 

Thuế 

Tổng cộng 

Thêm thông tin mã số Voucher hoặc mã số Khuyến mãi 

Mã số Voucher hoặc mã số Khuyến mại: 

Áp dụng 

＊là các mục bắt buộc 

Thông tin thẻ tín dụng 

Loại thẻ tín dụng có thể sử dụng: 

Loại thẻ 

Số thẻ (không sử dụng ‘-‘ hoặc khoảng trống khi nhập số thẻ) 

Hạn sử dụng của thẻ 

Tên chủ thẻ 

Số PIN thẻ: 

Xem chi tiết tại đây 

Chọn 1 loại 



『次へ』をクリックすると受験申込完了です。 
申込完了後、登録のメールアドレスに 
「予約完了通知」が届きますので、ご確認ください。 
Bấm vào nút “Tiếp tục” để hoàn thành việc đăng ký dự thi. 

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký dự thi, ‘Thông báo việc 

hoàn thành thủ tục đăng ký dự thi’ sẽ được gửi đến địa chỉ 

email đã được đăng ký. Xin vui lòng kiểm tra email. 
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Địa chỉ của người thanh toán 

Hiển thị địa chỉ đã được đăng ký theo chữ Latin. Không cần thiết chỉnh sửa nội dung. 

Quốc gia định cư 

Phường xã 

Số nhà 

Tên tòa nhà / Số căn hộ 

Thành phố, Quận huyện 

tỉnh 

Số bưu điện 

Số điện thoại 

mã điện thoại của việt nam 

Việc thanh toán sẽ không thực hiện cho đến khi hoàn thành việc đăng ký ở trang tiếp theo 

Tiếp theo 


