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Xin chào. Đây là Trung tâm Giáo dục Tiếng Hàn, Trường Đại học Myongji. 

Để quy trình đăng ký làm thẻ người nước ngoài và cấp visa được thuận tiện hơn, nay nhà trường 

tiến hành nhận đăng ký online. Theo đó, các bạn sinh viên mới nhập học vui lòng đọc kỹ các nội 

dung và lịch đăng ký ghi ở bên dưới. Sinh viên cần phải đăng ký vui lòng hoàn tất việc đăng ký 

trong thời gian quy định. 

 

1. Thời gian đăng ký: 

1) Đăng ký cấp thẻ người nước ngoài: 10/06 (Thứ 5) ~ 14/06 (Thứ 2) 

* Tùy theo tình hình, nhà trường có thể tổ chức thêm đợt đăng ký bổ sung 

 

2. Chi phí đăng ký 

Phân 

loại 
Đối tượng 

Loại hình  

thủ tục 
Chi phí 

1 
Sinh viên đã nhận visa học tiếng D-4 ở nước ngoài và 

mới nhập cảnh để nhập học vào học kỳ sắp tới 

Đăng ký thẻ 

người nước 

ngoài 

40.000 

KRW 

* Chi phí có thể phát sinh tùy theo tỉ giá và lệ phí đăng ký  

3. Đường link đăng ký online :   

www.hirevisa.com/mjuklec 

- Có thể xem danh sách các hồ sơ cần chuẩn bị và quy trình đăng ký tại đường link trên.  

- Vui lòng đọc kỹ nội dung ở đường link trên để đảm bảo việc đăng ký được diễn ra thuận tiện 

nhất. 

 

<Điều cần lưu ý> 

1. Tất cả các quy trình tiến hành đăng ký đều được thông báo qua email. Công ty phụ trách sẽ hỗ 

trợ và hướng dẫn sinh viên sao cho việc đăng ký được diễn ra thuận tiện và chính xác nhất. Do 

đó, các bạn sinh viên vui lòng ghi đúng địa chỉ email của mình lúc đăng ký. 

 

2. Các thắc mắc liên quan đến thủ tục đăng ký như hồ sơ cần 

chuẩn bị, hồ sơ cần bổ sung, v.v vui lòng liên hệ tại trang web 

ở đường link đăng ký hoặc liên hệ qua kênh hỏi đáp Q&A dưới đây: 

(Có thể hỏi và được tư vấn bằng tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Anh) 

Hirevisa Q&A: https://hirediversity.oqupie.com/portals/1286 

http://www.hirevisa.com/mjuklec
https://hirediversity.oqupie.com/portals/1286


(Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn về giấy tờ xác nhận nơi cư trú ở trang sau) ⬇️ 

HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ XÁC NHẬN NƠI CƯ TRÚ 

CƠ SỞ SEOUL:  

1. Trường hợp cư trú tại Stay4you: 

Khi đăng ký làm thẻ người nước ngoài, tại mục Loại hình cư trú (거주 유형), vui lòng chọn C. 숙박시설” 

và tải hồ sơ lên.  

* Vui lòng đến nhận 3 loại giấy xác nhận cư trú: 1) 사업자등록증, 2) STAY4U 계약서, 3) 거주확인서

 tại văn phòng STAY4U (Phòng 215호). 

 

2. Trường hợp cư trú tại oneroom bên ngoài do trường Đại học Myongji cung cấp: 

Khi đăng ký làm thẻ người nước ngoài, tại mục Loại hình cư trú (거주 유형), vui lòng chọn “E. 친구 또는 지

인집” và tải hồ sơ lên.   

* Vui lòng đến nhận 4 loại giấy xác nhận cư trú: 1) 임대차 계약서, 2) 외부원룸계약서, 3) 거주/숙소제

공 확인서, 4) 거주지제공자 신분증,

 tại Văn phòng Trung tâm Giáo dục tiếng Hàn (Tầng 4, tòa số 5, trường Đại học Myongji) 

* 

Trường hợp sinh viên tự tìm thuê nhà ở ngoài hoặc trực tiếp ký hợp đồng nhà, khi đăng ký vui lòng chọ

n “A, 개인 거주”. 

Cơ sở Yongin: 

1. Trường hợp cư trú tại ký túc xá ngoài trường (Elfen him :  

Khi đăng ký làm thẻ người nước ngoài, tại mục Loại hình cư trú (거주 유형), vui lòng chọn “B. 기숙사”

 và tải hồ sơ lên.  

* 1) Vui lòng đến nhận giấy xác nhận cư trú: 교외 기숙사 입사 확인서 tại văn phòng quản lý Elfen Him 

tầng 5 tòa nhà có cửa hàng tiện lợi Emart24  

 

 



 


