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Xin chào Miyazaki 

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

 

Mục 3 phần 1 ~ Thu phí ngoài quy định pháp luật /  

Cuộc sống khó khăn gánh nặng nợ nần 

 

Hai thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam là anh Nguyễn Hữu Toán (22) và anh Trần 

Công Long (23) công ty xây dựng Aioigumi ở Shimofukura xã Shiba đã gặp nạn trong 

cơn bão tháng 9 năm ngoái, 2 anh đã thường gửi tiền cho gia đình ở Việt Nam từ bưu 

điện địa phương Kamishiba mỗi tháng 1 lần. 

 

Lương hàng tháng của hai anh 

từ 110.000 đến 120.000 yên. 

Từ số tiền đó gửi về cho gia 

đình từ 70.000 đến 80.000 

yên. Giám đốc Aioi Hideki 

(70) chia sẻ rằng "Số tiền 

100.000 yên được nhận từ trợ 

cấp trong đợt dịch Covid-19 

hai anh cũng đã gửi toàn bộ về 

cho gia đình " 

 

Theo tổ chức Xúc Tiến 

Thương Mại Nhật Bản 

(JETRO) thu nhập bình quân 

đầu người hàng tháng của Việt 

Nam năm 2018 do Tổng Cục 

Thống Kê Việt Nam công bố 

năm ngoái nếu quy đổi ra đồng yên là khoảng 18.000 yên. Số tiền mà 2 anh gửi về 1 

tháng đương với thu nhập từ 4 đến 5 tháng ở Việt Nam.  

 

Hình ảnh giải thích / Vườn rau trước ngôi nhà anh Long và anh Toán 
đã ở. Từ ngày 2 anh mất đi do sạt lở cuốn trôi thì vườn rau đã không 

còn ai chăm sóc ＝ Shimofukura xã Shiba sáng ngày 25 tháng 12 năm 
ngoái. 
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Lý do tại sao phải gửi về số tiền lớn như vậy ? Thực tập sinh kỹ năng đến Nhật sau 

khi đã được học tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản tại " Công ty phái cử " ở Việt Nam 

cũng là nơi tổ chức cuộc gặp gỡ tuyển dụng giữa thực tập sinh và công ty tiếp nhận. 

Theo như Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam có quy định công ty phái cử chỉ được 

phép thu phí của thực tập sinh kĩ năng tối đa là 3.600 đô (khoảng 370.000 yên). 

  

Tuy nhiên, không hiếm những trường hợp trả phí cao hơn mức quy đinh để được giới 

thiệu đến công ty có chế độ đãi ngộ tốt hơn. Có trường hợp Nam thực tập sinh kĩ năng 

người Việt Nam trong tỉnh chia sẻ "Đã phải trả số tiền lên tới 1.200.000 yên". Số tiền 

phí đó đi vay từ ngân hàng, và được trả dần sau 1 năm rưỡi từ khi đên Nhật. Anh ấy 

nói"Cuối cùng tôi cũng có thể bắt đầu tiết kiệm được", tuy nhiên do phải trả nợ quá 

lớn nên khó mà có thể đạt được mục tiêu số tiền tiết kiệm 2.000.000 yên trong 3 năm. 

 

Theo như gia đình anh Toán ở Việt Nam cho hay, anh Toán đã phải xoay sở  đi vay 

mượn tiền từ ngân hàng và người thân để trả chi phí đi Nhật. Giám đốc Aioi nhớ lại và 

có lẽ do muốn trả số nợ càng sớm càng tốt " Đã có lúc hai anh từng xin ý kiến tôi 

"Hãy cho chúng tôi đi làm thêm cả vào những ngày nghỉ" 

 

Nơi ở được giám đốc Aioi bỏ ra khoảng 20.000.000 yên xây cho 2 anh căn nhà mới. 

Cứ 1 hoặc 2 tuần 1 lần khi được giám đốc đưa 2 anh đi đến siêu thị Discount Store ở 

Kumamoto, thì hai anh sẽ mua rất nhiều đồ ăn rẻ. Còn ở công trường thì 2 anh ăn cơm 

hộp do tự tay mình nấu mang đi. 

 

Vườn phía trước nhà ở 2 anh có trồng rau, khi làm về đều tưới nước cho rau mỗi ngày. 

Hoàn toàn không tiêu xài hoang phí, thú vui duy nhất đó là câu cá hồi Yamame bằng 

chiếc cần câu đã được giám đốc mua cho. 

 

Giám đốc Aioi cũng hiểu được sự quan trọng của công ty phái cử trong việc đào tạo 

và đảm bảo nguồn nhân lực ưu tú. Tuy nhiên, đang gặp phải thực trạng thực tập sinh 

kĩ năng phải gánh những khoản nợ để trả chi phí "Thu ngoài quy định pháp luật" đang 

là vấn đề nhức nhối. Giám đốc nói rằng "Nếu có chế độ mới mà không cần thông qua 

công ty phái cử thì tốt hơn, chẳng hạn các công ty tuyển dụng trực tiếp hoặc thông qua 

sự liên kết giữa các chính quyền thành phố hai nước" 
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