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HỖ TRỢ VIỆC LẤY BẰNG LÁI XE CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

Tại trường thì sẽ tiến hành toàn bộ việc huấn luyện và kiểm định nguyên tắc bằng tiếng nhật từ 

lúc hướng dẫn nhập trường cho tới lúc tốt nghiệp. 

Gần đây, vì người nước ngoài sử dụng dịch vụ của trường tăng dần lên, để học viên người nước 

ngoài tham gia huấn luyện một cách yên tâm và với một tâm trạng tốt thì chúng tôi đang đào sâu 

nghiên cứu sáng kiến như chuẩn bị danh sách các từ vựng dùng khi huấn luyện, thêm vào đó là 

tài liệu và hướng dẫn sử dụng tiếng nước ngoài cho dù chỉ là một phần. 

【BẢN TIẾNG VIỆT】 

▪ Hướng dẫn nhập trường (PDF) 

▪ Bản đăng ký nhập trường (PDF) 

▪ Các mục chú ý đưa đón (PDF) 

▪ Hướng dẫn vào ngày nhập trường (PDF) 

     Khác 

     Sau khi nhập trường thì chúng tôi sẽ cung cấp riêng chỉ cho những học viên của trường tiêu  

     biểu với ưu đãi như phương pháp đặt lịch, quy trình huấn luyện, danh sách các từ vựng tiếng 

     Anh ▪ tiếng Trung ▪ tiếng Việt sử dụng trong huấn luyện. 

    ※Chúng tôi sẽ dịch sang tiếng Việt và giải thích dễ hiểu nhất.. 

【KỲ THI LÝ THUYẾT BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI】 

Kỳ thi lý thuyết được tiến hành tại trung tâm thi bằng lái xe trong tỉnh Hiroshima thì ngoài bản 

tiếng Nhật còn có bản tiếng Anh. 

(Thời điểm 1.4.2019) 

Những vị có nguyện vọng dự thi tiếng Anh thì vừa học ở trường, vừa có khả năng tham gia dự 

thi kỳ thi lý thuyết lấy bằng lái xe tạm thời ( bắt buộc đỗ trước khi huấn luyện chạy xe trên 

đường) tại trung tâm thi bằng lái xe Hiroshima. 

【VỀ ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ LẤY BẰNG LÁI XE TẠI NHẬT】 

1 Những vị đã lấy bằng lái xe tại Nhật Bản học tại các trường dạy lái xe của Nhật Bản. 

2 Những vị chuyển bằng lái từ bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Nhật Bản 

       Thời gian lưu trú tại nước đó tổng cộng từ trên 3 tháng trở lên, dịch bằng lái xe nước ngoài  

       tại cơ quan biên dịch chỉ định, sau khi đỗ kỳ thi kỹ năng và kỳ thi lý thuyết tại trung tâm thi 
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         bằng lái xe thì có khả năng lấy được bằng lái tại Nhật Bản. 

        (Thông tin chi tiết xin hãy tham khảo tài liệu đính kèm) 

3 Những vị đang nhận bằng lái xe tại đất nước mình và bằng lái xe quốc tế (Giới hạn tại khu  

        vực và một phần đất nước) 

        Những vị mà có thời gian lưu trú tại đất nước đó tổng cộng từ trên 3 tháng trở lên, tương 

        ứng với ① và ② tiếp theo đây, có khả năng lái xe từ trên 1 năm trở lên phụ thuộc vào ngày  

        bắt đầu tính các điều kiện (Bằng lái xe quốc tế đã lấy trên mạng thì không thể sử dụng tại  

        Nhật Bản) 

① Những vị có 「Bằng lái xe quốc tế 」có hiệu lực dựa trên hiệp định Giơ-ne-vơ (Genève) 

      https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police1/gaimen-unten.html  

② Bằng lái xe mà Nhật không tham gia như công ước Vienna, thì không thể sử dụng 

      https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police1/061-u-jyuken-5gaikokum.html 

※Tại Nhật Bản thì phụ thuộc vào hàng hóa và xe sử dụng chở khách mà có nhiều loại 

bằng khác nhau, cần có bằng lái ứng với loại xe lái, ví dụ lái xe mà không có bằng lái thì có 

quy tắc xử phạt (phạt tù cải tạo từ 3 năm trở xuống và phạt tiền từ 50 man yên trở xuống) 

Tại Nhật Bản, nếu mà không có bằng lái xe được lấy theo thủ tục thích hợp như trên thì sẽ 

được xử lý như là 「Không có bằng lái xe」 

Tại Nhật Bản trường hợp lái xe gắn máy cũng cần bằng lái. Xin hãy chú ý vì có thể vi phạm 

lái xe mà không có bằng lái. 
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CHUYỂN ĐỔI TỪ BẰNG LÁI XE  

NƯỚC NGOÀI SANG BẰNG LÁI XE NHẬT BẢN 

① Quy trình: 

Kiểm tra giấy tờ →Kỳ thi lý thuyết →Kỳ thi kỹ năng lần 1→Luyện tập kỹ năng→Kỳ thi kỹ 

năng sau lần 2 

     

 

 

 

 

② Địa điểm: 

       Bản dịch bằng lái xe: 社団法人日本自動車連盟（JAF）中国本部・ 

            広島支部（広島市西区庚午北２丁目９－３） 

            Số điện thoại: 082-272-9967 

       Kỳ thi lý thuyết : Trung tâm thi bằng lái xe Hiroshima 

       Kỳ thi kỹ năng  :  Trung tâm thi bằng lái xe Hiroshima 

       Luyện tập kỹ năng: Trường dạy lái xe Techno (広島県安芸郡熊野町 5640-1) 

                                        Số điện thoại: 082-854-4000 

Giấy tờ cơ bản: bằng lái xe nước ngoài, dịch bằng lái xe nước ngoài, hộ chiếu, 

                           thẻ ngoại kiều, giấy đăng ký lưu trú có ghi địa chỉ thường trú  

                           (không giảm lược), 1 ảnh 3*2.4, phí, con dấu 

Chú ý:  1, Việc chuẩn bị hồ sơ và kiểm tra rất khó, những giấy tờ đăng trên trang     

                 chủ của trung tâm thi bằng lái xe là những giấy tờ cơ bản, ngoài ra, tùy  

                 thuộc vào tình trạng cá nhân mà có giấy tờ bổ sung (giấy tờ bổ sung thì  

                    nhiều trường hợp là giấy tờ phát hành tại nước sở tại) 

              2, Cho dù toàn bộ tài liệu được chuẩn bị thì cũng có trường hợp kiểm tra  

                  không được chấp nhận. 

                  Khi đó sẽ lấy bằng lái xe Nhật tại trường dạy lái xe của Nhật Bản. 

              3, Sau khi việc kiểm tra giấy tờ được thông qua, thì nên bắt đầu luyện tập 

                  kỹ năng (trường dạy lái xe). 

③ Luyện tập kỹ năng: 

Xin hãy liên hệ với 【Trường dạy lái xe Techno】từ trước để đặt lịch. 

Tài liệu đính kèm 

Không đỗ 

Đỗ 

Lấy bằng lái 
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