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Xin chào Miyazaki   

Phát hành theo kỳ  "Thực trạng người lao động nước ngoài"  

 

Mục 1 phần 1 ~ Phương án lựa chọn cuối cùng để duy trì xã/ 

Không còn thời gian cho việc chờ tuyển lao động 

 

Số lượng người lao động nước ngoài làm việc trong các ngành chế tạo, xây dựng 

và nông lâm thủy sản trong tỉnh tăng dần hàng năm, từ năm 2019 lần đầu tiên 

vượt qua con số 5000 người. 

Trong đó số thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài là 3546 người chiếm khoảng 

70% , được coi là lực lượng lao động quan trọng tại các địa phương trong tỉnh. 

Vào tháng 9 năm ngoái, cơn bão số 10 đã gây ra vụ sạc lở đất ở xã Shiba, cuốn 

trôi 4 người trong đó có 2 nam giới độ tuổi 20 là thực tập sinh kỹ năng người 

Việt Nam. 

Hai bạn thực tập sinh đã mang tâm trạng như thế nào và tự hỏi tại sao mình lại 

đặt chân đến vùng đất Shiba hẻo lánh nằm sâu trong núi này. 

Các bạn thực tập sinh kỹ năng trong tỉnh đã có nhìn nhận như thế nào về sự hi 

sinh của hai bạn. 

Phần 1, sẽ tập trung vào thực trạng thiếu lao động, giảm dân số tại xã và việc tìm 

kiếm thực tập sinh kỹ năng 
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◇Thực trạng giảm dân số 

2 bạn gặp nạn đó là Nguyễn Hữu Toán 

(22) và Trần Công Long (23) 

Hai bạn được sinh ra và lớn lên ở vùng 

quê cách thủ đô Hà Nội từ 4 đến 8 tiếng 

di chuyển bằng xe ô tô. 

Sau quá trình học tiếng nhật ở Hà Nội, 

hai bạn được công ty xây dựng Aioigumi 

tiếp nhận và làm việc với tư cách là thực 

tập sinh kỹ năng đầu tiên tại xã Shiba 

vào tháng 3 năm ngoái nửa năm trước 

khi gặp nạn. 

Đi đầu trong xã việc tiếp nhận thực tập 

sinh kỹ năng người nước ngoài của công 

ty là do tình trạng thiếu hụt lao động 

trầm trọng. 

Hiện tại nhân viên trong công ty có 

khoảng 20 người độ tuổi trung bình trên 

60, trong đó có 2 người ở độ tuổi 20 và 1 

người ở độ tuổi 30. 

Đặc thù trong ngành xây dựng đa phần là 

lao động nặng, cùng với đó là những công 

việc khắc phục khẩn cấp các cơ sở hạ tầng 

sau thiên tai nên không thể thiếu những 

lao động trẻ năng động. 

Giám đốc Aioi Hideki cũng bày tỏ rằng "10 năm nay cũng không đăng tin tuyển 

dụng vì dù đăng thì cũng không có ai tới ứng tuyển" 

Ngành xây dựng không được coi là công việc hấp dẫn với giới trẻ, hơn nữa cũng 

khó để một người trẻ đến một nơi nằm sâu trong núi như Shiba để làm việc. 

Chủ tịch xã Shiba đã nói với thực trạng hiện nay 

ở vùng núi không còn cách nào khác bắt buộc 

chúng tôi phải tuyển thực tập sinh kỹ năng 

người nước ngoài. Đây là hiện trường 

Shimofukura, xã Shiba nơi đã xảy ra trận sạc lở 

đất do cơn bão số 10 gây ra vào tháng 9 năm 

ngoái.2 bạn thực tập sinh kỹ năng người Việt 

Nam gặp nạn đã sống và làm việc ở trong ngôi 

làng thưa dân nằm trong vùng núi. Sáng ngày 

25 tháng 12 năm ngoái 
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Vì vậy chỉ còn lựa chọn duy nhất là tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng. 

Tình trạng hiện tại của công ty như bản đồ thu nhỏ của xã. 

Vào năm 1985 ( Thời Chiêu Hòa 60) dân số trong xã là 5131 người thì vào thời 

điểm ngày 1 tháng 12 năm ngoái giảm xuống còn 2499 người, trong đó số người 

trên 65 tuổi chiếm gần một nửa. 

Số trẻ em ( thời điểm ngày 1 tháng 5 năm ngoái) là 125 em học sinh bậc tiểu học 

và  57 em trung học. Số người trẻ rời bỏ làng quê ngày một nhiều khiến cho tháp 

dân số trong xã hình dạng giống như trái hồ lô, cho thấy luồng chảy dân số lao 

động trẻ khiến làng quê chỉ còn lại trẻ em và người già. 

Chủ tịch xã cũng cho hay "Những ngành chủ chốt trong xã như phúc lợi, xây 

dựng và lâm nghiệp đang thiếu nguồn lao động trên toàn xã, do đó để duy trì sự 

phát triển địa phương đang là một vấn đề nan giải. Mặc dù có công việc nhưng 

lại không có nguồn nhân lực" 

Việc tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng của công ty Aioigumi đối với xã như bước 

đầu trong việc giải quyết vấn đề.   

2 bạn bị  vụ sạc lở đất cuốn trôi, khắc lại một kí ức đau thương. 

Tuy nhiên chủ tịch xã Shiba dự định xem xét xúc tiến việc tiếp nhận thực tập sinh 

kỹ năng vào kế hoạch toàn diện dài hạn lần thứ 6 mà ông đặt mục tiêu xây dựng 

trong năm tài chính tới. 

Xã cũng đang có kế hoạch hỗ trợ về mặt phúc lợi cho người lao động và cho thuê 

lại các căn hộ của xã. 

Mặt khác cơ quan quản lý thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài thuộc Bộ Y tế, 

Lao động và Phúc lợi nhấn mạnh ( không được sử dụng thực tập sinh kỹ năng 

như là một biện pháp điều chỉnh nhu cầu về lao động trong nước.)  

Việc tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng như một biện pháp đối phó việc thiếu hụt 

lao động thì đây là một hành động đi ngược lại chủ trương. 
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Tuy nhiên, việc tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài trong chính 

sách hiện tại còn nhiều bất cập, vì vậy những nơi thiếu hụt lao động không có 

thời gian để chờ đợi các cải cách chính sách. 

～Sạc lở đất ở xã Shiba～ 

Vào tối ngày 6 tháng 9 năm 2020 mưa lớn do cơn bão số 10 gây ra đã làm sạc lở 

đất ở Shimofukura, xã Shiba 

Trận sạc lở đã cuốn trôi đi nhà của giám đốc Aioi Hideki và cùng với văn phòng 

công ty xây dựng Aioigumi. 

Chỉ có giám đốc Aioi là tự thoát ra được còn lại 4 người mất tích là vợ giám đốc 

là bà Katsuko (68), giám đốc điều hành cũng là con trai đầu của giám đốc anh 

Yasukata (40), 2 thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam là Nguyễn Hữu Toán 

(22) và Trần Công Long (23) 

Thi thể anh Toán đã được tìm thấy ở dưới hạ lưu sông Tone cách hiện trường sạc 

lở tầm 3 đến 4 km vào ngày 17. 

3 người còn lại hiện vẫn chưa thấy tung tích. 

(C) 2021 Miyazaki Nichinichi Shimbun. All Rights Reserved. 


