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Xin chào Miyazaki 

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

 

Mục 2 phần 1 ~ Thiếu nguồn nhân lực / Mong muốn trao "Quyền lực" 
 

 

"2 anh đã làm việc như một lực lượng quan 

trọng" Giám đốc Aioi Hideki (70) công ty xây 

dựng Aioigumi ở Shimofukura, xã Shiba đã nói 

về hai thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam đã 

gặp nạn trong cơn bão tháng 9 năm ngoái trong 

đó một người đã tử vong là Nguyễn Hữu Toán 

(22) và một người mất tích là Trần Công Long 

(23). 
 

Chế độ thực tập sinh kỹ năng được áp dụng vào 

từ năm 1993, hiện có khoảng 400.000 người 

(thời điểm tháng 6 năm 2020) đang làm việc trên 

toàn quốc với tư cách là thực tập sinh kỹ năng. 

 

Chủ trương của chế độ này là chuyển giao kiến 

thức và công nghệ của Nhật Bản cho các nước 

đang phát triển thông qua việc đào tạo nguồn 

nhân lực, nhưng ngược lại thực tế trên toàn quốc 

có rất nhiều công ty đang tiếp nhận thực tập sinh 

kỹ năng và coi đó như là nguồn lao động.  

 

Giám đốc Aioi cũng hiểu rõ chủ trương của chế 

độ này, nhưng do bối cảnh hiện tại mà ông phải 

dựa vào đó như một lực lượng lao động để bổ 

sung nguồn nhân lực thiếu hụt. 
 

Công ty Aoigumi người lao động trên 60 tuổi 

ngày càng nhiều  "Nếu không có thế hệ sau kế nhiệm thì họ cũng không thể nghỉ làm 

Hình ảnh giải thích/ Hiện trường xây dựng công ty 
Aioigumi việc đảm bảo cho lao động trẻ ngày khó 
khăn và dân số ngày càng già . Phản ánh trực diện 
việc thiếu hụt lao động trên toàn xã bao gồm cả 
ngành nông lâm nghiệp chủ đạo = Shimofukura xã 
Shiba ngày 25 tháng 12 năm ngoái. 
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việc"  việc tìm kiếm nguồn lao động ngày càng đi vào ngõ cụt. 
 

Vấn đề này không chỉ giới hạn trong công ty Aoigumi. Số lượng công ty xây dựng 

thuộc Hiệp Hội Xây Dựng khu vực Hyuga nắm giữ bao gồm 5 thành phố, thị trấn, xã 

bao gồm xã Shiba và  thành phố Hyuga, vào ngày 1 tháng 4 năm 1998 đạt mức cao 

nhất lên tới 134 công ty và ngày 1 tháng 4 năm ngoái giảm xuống còn 74 công ty. 
 

Giám đốc Aioi nói rằng "Ngay cả trong thành phố Hyuga cũng khó thu hút được 

người lao động. Xã Shiba là nơi không có cửa hàng tiện lợi, cũng không có nơi vui 

chơi giải trí thì không thể có chuyện người trẻ muốn làm việc tại nơi vùng núi sâu như 

thế này".  Để lấp đầy sự thiếu hụt lao động này chỉ còn con đường là tiếp nhận thực 

tập sinh kĩ năng người nước ngoài. 
   □    □ 

Tình trạng thu hẹp các ngành nghề của xã được biểu hiện rõ thông qua thống kê dân 

số. Số người lao động trong ngành xây dựng của xã đã giảm đến một nửa còn 206 

người trong vòng 20 năm cho đến năm 2015. Ngay cả ngành Nông Lâm Nghiệp một 

ngành chủ đạo cũng giảm 300 người xuống còn 514 người. Các ngành thuộc lĩnh vực 

Công Thương từ năm 07 đến năm 19 có đến 19 doanh nghiệp đã phải đóng cửa. 
 

Ông Nakazonoboru (60) chủ tịch Hội Công Thương của xã cho biết "Trẻ em ở địa 

phương sau khi đi học phổ thông ở các xã bên ngoài như là Thành Phố Huyga thì hầu 

như không trở lại. Người lao động và những người kinh doanh thì toàn là người lớn 

tuổi ". 
 

Không còn phương án nào khác, Giám đốc Aioi đã tham gia vào cuộc hội thảo liên 

quan tới thực tập sinh kĩ năng được tổ chức tại Miyazaki vào năm 2018 như sự lựa 

chọn cuối cùng. Sau cuộc phỏng vấn ở Việt Nam đã tiếp nhận "người xuất sắc nhất" là 

anh Long và anh Toán 

 

Công ty Aioigumi cũng có kế hoạch từng bước một tăng số thực tập sinh kĩ năng, và 

đào tạo hai anh trở thành những người lãnh đạo sau này. Hai anh cũng đã nỗ lực trong 

việc học tiếng Nhật và học hỏi kỹ năng ngành xây dựng, giúp đỡ hỗ trợ nhau trong 

cuộc sống. Giám đốc Aioi đã hi vọng sau khi hai anh hoàn thành thời gian thực tập, sẽ 

ở lại xã làm việc và sinh sống như một thành viên trong xã. 

 

Do thảm họa cơn bão nên những dự định đã không thành hiện thực, nhưng suy nghĩ 

của giám đốc Aioi "Dù sao đi chăng nữa thực tập sinh cũng là một nguồn lực quan 

trọng để duy trì làng xã và các ngành nghề ở địa phương" vẫn không thay đổi. Giám 

đốc dự định trong tương lai gần sẽ tiếp tục tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng, và một lần 

nữa giao phó ước mơ của mình cho các anh ấy. 
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