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Nhiều trường Đại học tại Hàn Quốc yêu cầu sinh viên trực tiếp đến văn phòng xuất 

nhập cảnh để làm việc trực tiếp nhưng Viện Giao lưu Quốc tế trường Đại học Jeonju 

đang hỗ trợ các công việc liên quan tới xuất nhập cảnh để du học sinh có thể toàn tâm 

toàn ý tập trung vào công việc học tập. 

A. Các công việc chủ yếu

※ Không thể xuất cảnh về nước trong thời gian gia hạn và thay đổi thị thực(visa)     

※ Mọi thắc mắc: Viện Giao lưu Quốc tế - ☎063-220-3199 Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh - 1345

B. Tải tài liệu

•�Phương pháp 1. ① Vào trang chủ của Viện Giao lưu Quốc tế www.jj.ac.kr/oia → ② Tải mẫu  

•�Phương pháp 2. Tải mẫu bằng cách scan mã QR(한글파일 hwp, 워드파일 word)

Chế độ xuất nhập cảnh
Part.Ⅳ

 1.  Đăng ký trước khi vào 
đại học Đổi visa

 •Học tiếng (D-4) → 
    Chuyên ngành (D-2)
※  Thẻ ngoại quốc(đăng ký đổi visa)

2.  Trong thời gian đổi visa 
không được xuất cảnh.

Nhập học

1.  Gia hạn visa(Trước khi hết hạn 
thời hạn cư trú)

2.  Đăng ký làm thêm(Trước khi 
bắt đầu công việc)

3. Đăng ký thay đổi địa chỉ cư trú
(Trong vòng 14 ngày tính từ ngày 
ký hợp đồng thuê nhà)

4.  Đăng ký thay đổi thông tin hộ 
chiếu(Trong vòng 14 ngày tính từ 
ngày nhập cảnh)

Theo học

1.  Tốt nghiệp(Trong vòng 14 

ngày sau khi tốt nghiệp)

2.  Bảo lưu / Đuổi học 
(Trong vòng 14 ngày kể từ 

khi Bảo lưu / Đuổi học)

3.  Visa xin việc(Trong vòng 

14 ngày kể từ ngày lễ tốt 

nghiệp)

Tốt nghiệp / Bảo lưu

1

2
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Part Ⅳ. Chế độ xuất nhập cảnh

A. [Lần đầu nhập học Đại học]]  Tu nghiệp tiếng(D-4) →Du học(D-2)

•Đối tượng:  Người nhập học Đại học hoặc Cao học sau khi hoàn thành khóa Tu nghiệp 

tiếng Hàn 

•Chuẩn bị hồ sơ

Phía nhà trường chuẩn bị Học sinh cần chuẩn bị Tải biểu mẫu

▹Đơn đăng ký tổng hợp

▹ Bảng điểm và chuyên      

cần khi học tiếng Hàn

▹Giấy chứng nhận nhập học

▹ Bản sao hộ chiếu

▹1 ảnh

▹Hóa đơn nộp học phí

▹Hợp đồng nhà  

▹ Giấy chứng minh tài chính 11 

triệu won (Không chấp nhận giấy 

được phát cấp từ nước ngoài) 

▹Chi phí 130,000

▹Thẻ ngoại quốc

▹Chứng nhận học lực

Đơn đăng ký tổng hợp 

Tải biểu mẫu 

Câu hỏi thường gặp

Câu 1.   Hợp đồng nhà chỉ có tên của bạn cùng phòng.

•�Trong trường hợp hợp đồng nhà không có tên của bản thân mình thì cần có 

"giấy xác nhận cung cấp chỗ ở"(Quét mã QR bên phải để tải biểu mẫu)

Câu 2.   Trước khi nhập học Đại học muốn về quê.

•�Thời gian thẩm tra cần khoảng 30 ngày và trong thời gian này không thể xuất cảnh

(Thẩm tra cần phải nộp hộ chiếu)

•Sinh viên đại học, cao học sẽ có 2 đợt đổi visa(thị thực) mỗi năm vào tháng 2 và tháng 8

Câu 3.   Làm sao để chuẩn bị 11 triệu won để chứng minh tài chính.

•Chứng minh tài chính là xác nhận năng lực tài chính về việc có khả năng du học tại Hàn Quốc

•�Hoàn thành Tu nghiệp tiếng → Khi nhập học trường Đại học Jeonju cần giấy giấy chứng nhận có 

trên 11 triệu won

•�Giấy chứng minh phải được phát cấp từ sổ ngân hàng của học sinh tại Hàn Quốc(Tài khoản ở nước ngoài 

không có hiệu lực). thời gian hiệu lực là 1 tháng và trong thời gian này phải đăng ký đổi thị thực(visa).

Nộp giấy 

đăng ký
Tiếp nhận

Thẩm tra 

hồ sơ

Quyết quả 

thẩm tra

Thông báo 

kết quả

Du học sinh 
đăng ký

Viện Giao lưu 
Quốc tế

Văn phòng xuất 
nhập cảnh

Bộ trưởng 
bộ Tư pháp

Trường học

Giấy xác nhận cung 
cấp nơi cư trú
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B. [Chuẩn bị tìm việc sau tốt nghiệp]  Du học(D-2) → Chuẩn bị tìm việc(D-10)

• Đối tượng: Người nhập hoặc Đại học hoặc Cao học sau khi hoàn thành khóa Tu 

nghiệp tiếng Hàn

•Chuẩn bị hồ sơ

Nhà trường chuẩn bị Học sinh cần chuẩn bị Tải biểu mẫu

▹Đơn đăng ký tổng hợp ▹Hộ chiếu 

▹Thẻ ngoại quốc

▹Giấy chứng nhận tốt nghiệp

▹Bảng điểm

▹Bản kế hoạch tìm viêc

▹Hợp đồng nhà

▹Chi phí : 130,000won

Bản kế hoạch tìm viêc

Tải biểu mẫu 

C. [Đi làm việc ngay sau khi tốt nghiệp]  Du học(D-2) → (E-7)

• Điều kiện: Quyết định thông qua đánh giá nhu cầu tuyển dụng trong số những người 

có bằng cử nhận, thạc sĩ, tiến sĩ tại Hàn Quốc.

•Chuẩn bị hồ sơ

Nhà trường chuẩn bị Học sinh cần chuẩn bị Tải biểu mẫu

▹Đơn đăng ký tổng hợp ▹Hộ chiếu 

▹Thẻ ngoại quốc

▹ Giấy xác nhận tốt nghiệp, Bảng điểm

▹ Bản sao và bản gốc hợp đồng tuyển 

dụng. 

▹Hợp đồng nhà 

▹Kế hoạch sử dụng lao động

▹Bản sao chứng minh thư của chủ

▹Chi phí : 130,000won

Kế hoạch sử dụng 
lao động 

Tải biểu mẫu 

Câu hỏi thường gặp

Câu 1.  Có thể ở đây được bao lâu?

• [D-10] Thời gian lưu trú có thể được cấp cho một lần là 6 tháng, sau khi thẩm tra Bản kế hoạch 

hoạt động tìm việc thì thời gian cư trú có thể kéo dài tới 2 năm. Tuy nhiên bạn không thể làm 

thêm bằng thị thực(visa) tìm việc.

※  [D-4] (Không thể đổi sang thị thực(visa) D-10 nếu trong quá trình du học với thị thực(visa) D-4 hoặc 

D-2 có vi phạm liên quan tới quy định của việc làm thêm

▹ Đăng ký hỏi đáp: Đến trực tiếp văn phòng xuất nhập cảnh và đăng ký, để biết thêm trong tin chi 

tiếp xin vui lòng liên lạc với Trung tâm hướng dẫn người nước ngoại tại 1345
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Part Ⅳ. Chế độ xuất nhập cảnh

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

 Câu 1.  Có thể ở lại được trong bao lâu ?

• Thời gian lưu trú của thị thực(visa E7) dựa trên điều kiện hợp đồng của công ty tuyển dụng và 

được cấp phép thông qua thẩm định"Kế hoạch sử dụng lao động" của người sử dụng lao động 

nước ngoài( Đại diện công ty)

 Câu 2.  Khi nào có thể đăng ký ?

• Sau khi chuẩn bị hồ sơ phải làm ngay khi tốt nghiệp, hoặc có thể thay đổi thị thực/visa tìm việc D-10 

sang thị thực/visa. Để đăng ký hãy đến Văn phòng Xuất nhập cảnh của khu vực lưu trú và đăng ký.

▹Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên lạc "Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài: 1345 "

Câu 1.  Bảng điểm kỳ trước được 2.0 khi gia hạn thị thực(visa).

•  Giấy chứng minh tài chính(700.000won x thời gian cư trú) còn hiệu lực 

(bình thường sẽ có hiệu lực 1 tháng)

※ Có thể yêu cầu bản giao dịch ngân hàng 

Câu 2.  Không có TOPIK 4 và thiếu học phần để tốt nghiệp?

• Giấy xác nhận học thêm 1 học kỳ 

•Quyết định có gia hạn thị thực hay không phụ thuộc vào kết quả sau thẩm tra của Cục Xuất nhập cảnh

•Giấy chứng minh tài chính(1tháng 700.000won x Thời gian cư trú)

A. Gia hạn thị thực D-2

•Đối tượng: Nhưng người sở hữu thị thực du học D-2 và chỉ còn hạn 1 tháng

•Chuẩn bị hồ sơ

Nhà trường chuẩn bị Học sinh cần chuẩn bị Tham khảo

▹ Đơn đăng ký tổng hợp 

Giấy thông hợp

▹Bản sao hộ chiếu

▹Bản sao thẻ ngoại quốc

▹Giấy chứng nhận đang đi học

▹Bảng điểm

▹Hóa đơn nộp học phí

▹Hợp đồng nhà

▹Chí phí 60,000won

Tùy vào thành tích thời 

hạn thị thực(visa) có thể 

là 2 năm, 1 năm, 

6 tháng thậm chí là 

3 tháng

※ Trường hợp đủ học phần nhưng không thể tốt nghiệp vì thiếu TOPIK sẽ phải về nước(đối tượng chấm dứt visa)

Tải biểu mẫu giấy 

tường trình
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•Đối tượng: Những du học sinh đang có dự định thay đổi địa chỉ cư trú 

•Chuẩn bị hồ sơ

Nhà trường chuẩn bị Học sinh chuẩn bị Tải biểu mẫu

▹ Đơn đăng ký tổng hợp 

Giấy thông hợp

▹Thẻ ngoài quốc

▹Hợp đồng nhà 

giấy xác nhận cung cấp chỗ ở 

※  Trong trường hợp không có tên của mình trong hợp đồng nhà, cần phải có "giấy xác nhận cung cấp chỗ ở" 

và có thể tải xuống bằng cách quét mã QR bên phải 

Thời gian thay đổi

•Kể từ ngày chuyển nhà trong vòng 14 ngày(Quá 14 ngày chưa đổi có thể bị phạt)

 •Nhất định phải đổi địa chỉ khi chuyển nhà 

Phương pháp đổi địa chỉ

•Có thể thay đổi tại Hi!Korea hoặc tại Trung tâm dân sinh đang sinh sống

 •Hãy kiểm tra lại hợp đồng nhà trước khi tới Trung tâm dân sinh

TÌm nơi thay đổi địa chỉ cư trú

•Trung tâm dân cư khu Hyoja 4-dong

•Trung tâm dân cư khu Hyoja 5-dong

•Văn phòng dân sự quận Wansan 

※  Chỉ cần quét mã QR có thể kiểm tra được vị trí của các khu Trung tâm 

dân sinh(주민센터)

•Đối tượng: Những người làm lại hộ chiếu

•Chuẩn bị hồ sơ

Nhà trường chuẩn bị Học sinh chuẩn bị Chú thích

▹Đơn đăng ký tổng hợp 
▹Hộ chiếu 

▹Thẻ ngoại quốc

Đổi thông tin hộ chiếu → 

trong vòng 14 ngày tính kể 

từ khi nhập cảnh
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•Đối tượng: Những người làm mất thẻ ngoại quốc và có nhu cầu làm lại

•Chuẩn bị hồ sơ

Nhà trường chuẩn bị Học sinh chuẩn bị Tải biểu mẫu

▹ Đơn đăng ký tổng 

hợp

▹Giấy tường trình

▹Hộ chiếu

▹Hợp đồng nhà

▹Chi phí: 30.000won

    ※  Cầm thêm ảnh 3x4 nếu muốn đổi ảnh Giấy tường trình  

A. Phương pháp đăng ký làm thêm

•Chuẩn bị hồ sơ

Nhà trường chuẩn bị Học sinh chuẩn bị Tải biểu mẫu Tải biểu mẫu

▹ Đơn đăng ký tổng 

hợp

▹Hộ chiếu

▹Thẻ ngoại quốc

▹Bảng điểm 

▹Bằng TOPIK

▹Giấy đăng ký kinh doanh

▹ Giấy xác nhận thời gian làm việc

▹ Giấy hợp đồng lao động tiêu chuẩn 
(Bao gồm cả thời gian, lương, nội dung 

làm việc)

▹ Bản sao chứng minh thư của chủ

• Giấy xác nhận 
thời gian làm việc

• Giấy hợp đồng lao 
động tiêu chuẩn

làm thêm

B. Tìm hiểu làm thêm theo giờ

Việc du học sinh ngưới ngoại tham gia làm thêm có thể được cho phép bởi Bộ Tư pháp (Văn 

phòng quản lý xuất nhập cảnh) thông qua trường học trực thuộc và các hoạt động không 

được cấp giấy phép sẽ bị phạt theo luật quản lý xuất nhập cảnh

 Đối tượng đăng ký

•�Tu nghiệp sinh (D-4) đang học tiếng Hàn - Những du học sinh đã cư trú tại Hàn Quốc 

hơn 6 tháng (180 ngày) và tỷ lệ chuyên cần 90% có thể đăng ký

•�Du học sinh Đại học (D-2) - Điểm bình quân học kỳ trước hơn điểm C(>2.0) có thể đăng 

ký( trường hợp là tân sinh viên lấy kết quả kỳ học tiếng Hàn trước đó

※  Sinh viên tốt nghiệp muộn chưa có TOPIK, kỳ học đang chuẩn bị luận văn tốt ngiệp, visa(d-10) tìm 

việc, thì không thể đăng ký đi làm thêm

  Hướng dẫn“Đăng ký làm thêm” cho du học sinh 
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 Thời gian có thể làm thêm

Năm học & hệ TOPIK
Thời gian cho phép làm trong tuần

Ngày thường(2~6) Cuối tuần, ngày nghỉ...

Học tiếng 
(sau 6 tháng từ ngày nhập cảnh)

không Tối đa 10 tiếng 

> cấp 2 Tối đa 25 tiếng

Đại học

Năm 1~2
< cấp 2 10 tiếng

> cấp 3 25 tiếng (không giới hạn)

Đang học
< cấp 3 10 tiếng

> cấp 4 25 tiếng (không giới hạn)

Cao học
(Thạc-Tiến sĩ)

Học sinh đang 
theo học

< cấp 3 15 tiếng

> cấp 4 35 tiếng (không giới hạn)

Sinh viên tốt 
nghiệp 

< cấp 3 15 tiếng

> cấp 4 Tối đa 30 tiếng 

※  Lĩnh vực giới hạn việc làm thêm: Các quán rượu, các quán giải trí, ngành xây dựng, ngành chế tạo sản 

xuất → Bị bắt lần 1 se cưỡng chế xuất cảnh, dạy thêm, các hoạt động không được phép ở cương vị học 

sinh, Trường hợp ngành chế tạo sản xuất những người đạt TOPIK sẽ được cấp phép đi làm thêm

 Các bước đăng ký

 Hồ sơ cần thiết 

•�Chủ lao động: Giấy hợp đồng lao động Giấy xác nhận việc làm theo thời gian, Bản sao 

giấy đăng ký kinh doanh, Bản sao chứng minh thư chủ lao động

•Du học sinh: Hộ chiếu, Thẻ ngoại quốc, Bảng điểm, Bằng TOPIK

 Xử phạt làm thêm bất hợp pháp theo Bộ Tư pháp 

Thành phần Chủ lao động Du học sinh

Quy định
Thời 

gian tuyển 
dụng

• Dưới 6 tháng: 
2~5 triệu won

• Dưới 1 năm: 
4~7 triệu won

• Dưới 2 năm: 
6~10 triệu won

•  Vi phạm lần 1: Giới hạn làm thêm trong                   
vòng 1 năm & nộp tiền phạt

•  Vi phạm lần 2: Giới hạn làm thêm trong 
toàn bộ thời gian du học & nộp tiền phạt

•  Vi phạm lần 3: Hủy tư cách du học &                       
cưỡng chế xuất cảnh 

※  Tất cả người ngoại quốc đều sở hữu" Thẻ chứng minh thư ngoại quốc" và mặt trước ghi tư cách lưu trú( 

D-2 hoặc D-4) và mặt xong ghi nơi cư trú và thời gian cư trú. Người quá thời gian cư trú sẽ trở thành người 

cư trú bất hơp pháp

※ Người tuyển dụng lao động bất hợp pháp: Phạt tù dưới 3 năm  và  nộp phạt tối đã 20 triệu tiền Hàn

Chủ lao động &
du học sinh

Nộp cho trường 
học trực thuộc

Bộ tư pháp
Dán giấy cho 
phép trên hộc 

chi hoặc in

Trường học → 
Chủ lao động

•  Viết giấy xác nhận việc 
làm theo thời gian

•  Viết giấy hợp đồng lao 
động

• Chuẩn bị tài liệu đăng ký

Đăng ký 

tại trường 

trực thuộc

Thẩm 

tra hồ sơ

Cấp phép 
(Trong vòng 

7 ngày từ   

 ngày nộp)

Thông 

báo kết 

quả
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Part Ⅳ. Chế độ xuất nhập cảnh

C. Thông tin chủ yếu liên quan tới làm thêm

Trong giới hạn cho phép các họạt động làm việc theo giờ(bán thời gian, lao động đơn giản) của 

tiêu chuẩn làm thêm mà du học sinh có thể tham gia ngoại trừ các lĩnh vực chuyên môn. 

[Nhưng ngành du học sinh được phép làm thêm]

•Các nghề nghiệp được công nhận có quan hệ mật thiết với các môn chuyên ngành

•Thông biên dịch, thủ thư thư viện, hỗ trợ nhà hàng, hỗ trợ văn phòng thông thường.

•Lĩnh vực lao động đơn giản (Không phải lĩnh vực bị giới hạn tìm việc làm)

•Lĩnh vực sản xuất(Người đạt TOPIK 4, cho phép tạm thời)

•Là hỗ trợ viên như bán hàng trong các hội trại sử dụng ngoại ngữ

※  Thực tập không lương lấy học phần tốt nghiệp, Nghiên cứu trong trường học, trợ giảng tại trường đang 

theo học, hỗ trợ quản lý du học sinh theo giờ 

※ Trong phạm vi không xâm hại đến bổn phận học sinh và các ngành nghề được cho phép làm thêm.

Có thể làm thêm những gì?

•�Những người đã đỗ TOPIK và chuyển tâm học tập được giáo viên phụ trách Viện Giao lưu Quốc 

tế thẩm tra và nhận được giấy phép đi làm từ Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì có thể đi làm thêm.. 

•�Trường hợp làm thêm bất hợp phát bị phát hiện có thể sẽ bị cấm làm thêm trong vòng 1 năm

Ai có thể được đi làm thêm ?

•�Trong vòng 14 ngày kể từ ngày đổi nơi làm việc phải qua văn phòng Giao lưu Quốc tế để báo cáo

Muốn thay đổi nơi làm thêm?

•�Các công việc liên quan tới Xây dựng, Quán rượu, Khu giải trí không lành mạnh 

•�Làm việc theo chế độ nhân viên chứ không phải theo chế độ bán thời gian(làm thêm)

•�Gia sư (bao gồm cả ngoại ngữ ) 

•�Các hoạt động không phù hợp với bổn phận của hoặc sinh và các ngành nghề bị Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hạn chế

Không được làm những công việc như

•�Đối với trường hợp chưa được phép đi làm thêm

▹ Xử phạt theo điều 18 của luật đối với hành vi làm việc trái phép(tuyển dụng trái phép) đối với 
đương sự và người tuyển dụng(Thông qua thẩm tra quyết định trục xuất hoặc cho phép lưu 
trú thêm.v.v)

▹ Bị phát hiện lần 1 nộp tiền phạt : Trong vòng 1 năm bắt đầu từ ngày nộp  phạt không đươc phép 
đi làm thêm và sẽ không đủ khả năng để đổi thị thực(visa) xin việc(D-10) 

      ※  Các hoạt động vượt khỏi bổn phận của học sinh hoặc ngành nghề xây dựng: Bị phát hiện lần đầu cũng 

sẽ bị trục xuất ngay lập tức.

Nếu vi phạm thì?
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Tại Website Hikorea có thể xử lý những nghiệp vụ liên qua tới cư trú và xuất nhập cảnh 

Có thể đăng ký trực tuyến từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều(trừ cuối tuần và ngày nghỉ lễ). 

Nếu muốn hủy bỏ có thể hủy bỏ ngay trong ngày. 

※ Trang chủ: www.hikorea.go.kr(Hỗ trợ tiếng Hàn, Anh ,Trung, Nhật)

 Dân sự điện tử  

Có thể làm việc liên quan tới xuất nhập cảnh ví dụ như gia hạn thị thực(visa) hoặc thay 

đổi thị thực(visa) mà không cần tới văn phòng.

•Báo cáo thay đổi thông tin người  ngoại quốc( Thay đổi số hộ chiếu

•Giấy đăng kí làm thêm

•Báo cáo thay đổi nơi cư trú 

•Gia hạn thời gian cư trú

 Đặt lịch hẹn

Để thực hiện các công việc liên quan tới xuất nhập cảnh như gia hạn thị thưc(visa) hay 

thay đổi thị thực(visa), bạn có thể đặt lịch hẹn trước khi đến văn phòng để giảm bớt 

thời gian phải chờ đợi tại văn phòng

Cách sử dụng HiKorea

  Đăng ký thành viên

• Đăng ký dân sự điện tử

-  Tại Trang chủ ấn vào "Tới ngay Khiếu nại dân sự điện tử" hoặc phía trên bên trái

    "Dân sự điện tử“

• Trả phí 

-  Sau khi nhấn nút " Đăng ký " hãy chọn cách trả phí (Thẻ tín dụng, chuyển khoản, hoặc 

thanh toán bằng điện thoại)

• Xác nhận tình trạng đăng ký dân sự điện tử

-  Phía trên hoặc bên trải của trang chủ → Tình trạng đăng ký dân sự ( điện tử ) → Xác 

nhận kết quả 

• Cấp giấy phép

-  "MyPage" → " Tình trạng đăng ký dân sự(điện tự) → "Số đăng ký" → Cấp giấy chứng 

nhận




