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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX, TTGDTX tỉnh.
Ngày 28/01/2018, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã gửi thư
(J.F.98/2019) tới Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đề nghị gửi cảnh báo thông tin
cho các trường phổ thông để tránh việc học sinh bị các công ty tư vấn du học thiếu
đạo đức lừa gạt, thông tin không chính xác về việc học tập, học bổng và lao động
tại Nhật Bản.
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã cung cấp địa chỉ trang web chính
thức, có các thông tin đúng và cập nhật về du học sinh Nhật Bản:
(1) Trang web của Đại sứ quán Nhật Bản (Thông tin du học Nhật Bản)
https://www.vn.emb-japan.go.jp/ipr_JP_Ryugaku.html
(2) Lưu ý về các công ty môi giới
http://www.vn.emb(3) Facebook của Đại sứ quán Nhật Bản
https://www.facebook.com/embassyofjapaninvietnam/
(4) Trang web Văn phòng JASSO Hà Nội (Tổ chức của Chính phủ Nhật
Bản phụ trách về giao lưu lưu học sinh)
http://www.jasso.org.vn/
(5) Facebook Văn phòng JASSO Hà Nội
https://facebook.com/JASSO.Vietnam/
Sở GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các
TTGDNN-GDTX, Giám đốc TTGDTX tỉnh như sau:
1. Các trường cung cấp thông tin các trang web chính thức của Đại sứ
quán Nhật Bản tại Việt Nam như trên đến cha mẹ học sinh và học sinh toàn
trường để tránh tình trạng lừa gạt, cung cấp thông tin không chính xác của các
công ty tư vấn du học.
2. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đồng ý cho các tổ chức hoạt động tư vấn du học
được tổ chức hoạt động tư vấn trong trường khi đảm bảo các điều kiện:
- Các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có giấy phép hoạt động do
Sở GD&ĐT cấp.
- Các nội dung để tư vấn cho học sinh phải được gửi cho Ban Giám hiệu
trường (Ban Giám đốc trung tâm) nghiên cứu và thẩm định trước khi tổ chức.
- Thời gian tổ chức hoạt động tuyên truyền tư vấn du học không làm ảnh
hưởng đến các hoạt động học tập của học sinh.
3. Trong thời gian các tổ chức tư vấn du học tiếp xúc và cung cấp thông tin
cho học sinh, nhà trường phải theo dõi các hoạt động và nội dung tư vấn, tuyệt đối
không để các tổ chức tư vấn thông tin quảng cáo sai sự thật về môi trường học tập
và làm việc ở nước ngoài.

4. Cân nhắc việc lựa chọn tổ chức tư vấn được tiếp cận tư vấn với học sinh,
tránh hiện tượng nhà trường đồng ý cho nhiều tổ chức cá nhân vào trường làm ảnh
hưởng đến hoạt động của nhà trường và tâm lí của các em học sinh.
Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực
hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTX, điện thoại
0229.3872336)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDTX.H/3 .
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