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Xin chào Miyazaki 

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

 

 

Mục 4 phần 1 ~ Giấc mơ của những thực tập sinh／ Giúp đỡ gia đình xây nhà 

 

Tháng 7 năm 2019 Giám đốc Hideki cùng với Giám đốc điều hành cũng là con trai 

đầu anh Yasukata (40) công ty xây dựng "Aioigumi" xã Shiba , đã đến thủ đô Hà Nội 

của Việt Nam. Để tiến hành việc tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng, ông đã ghé thăm 

"Công ty phái cử" ở Việt Nam nơi mà đưa các thực tập sinh kỹ năng qua Nhật Bản. 

Tại tòa nhà ba tầng nằm ngay mặt đường lớn ở đó tập trung những bạn trẻ có ước mơ 

muốn được làm việc ở Nhật Bản. 

 

Có mặt trong hội trường 

phỏng vấn là 6 "ứng viên" 

thực tập sinh kỹ năng đeo thẻ 

số. Trong đó có cả nam giới 

ngoài 30 đã lập gia đình. 

Trong đó cũng có anh 

Nguyễn Hữu Toán ( thời 

điểm tuổi 20) và anh Trần 

Công Long (23) 2 người sau 

cùng được chọn đến công ty 

Aioigumi 

 

Giám đốc nhớ lại "Hình ảnh 

cả 6 người khi đó ai cũng 

nghiêm túc, cho thấy sự 

quyết tâm mạnh mẽ muốn 

đậu phỏng vấn". Các ứng 

viên đã tự giới thiệu bằng những câu tiếng Nhật đơn giản, Sau khi giải thích sơ lược 

về công ty và xã Shiba thì bắt đầu phỏng vấn.  

Giải thích ảnh / Giám đốc Aioi Hideki ngắm nhìn con sông Tone từ 
cửa sổ nơi căn nhà anh Toán và anh Long đã sinh sống. 4 người 

trong đó có 2 anh đã bị con sông cuốn trôi trong trận sạc lở＝ 
Shimofukura xã Shiba sáng ngày 25 tháng 12 năm ngoái. 
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Buổi phỏng vấn diễn ra dựa trên những thông tin cá nhân có ghi trên sơ yếu lý lịch 

như thành phần gia đình và thông tin điểm mạnh của bản thân. Giám đốc có nói 

"Công việc xây dựng rất vất vả các bạn có chịu được không". Các ứng viên đều trả lời 

"Nếu đỗ đơn hàng thì sẽ cố gắng hết mình". Giám đốc cho biết "Tôi cảm nhận thấy rõ 

suy nghĩ của các học viên khi đó là trước tiên là muốn đến Nhật Bản làm việc và kiếm 

tiền hơn là quan tâm tới công việc và ngành nghề". 

 

Theo như bộ Y Tế, Lao Động và Phúc Lợi Nhật Bản, chế độ thực tập sinh kỹ năng 

người nước ngoài nhằm mục đích "Hỗ trợ đào tạo con người, nhằm phát triển kinh tế 

các nước đang phát triển thông qua việc chuyển giao công nghệ và kĩ thuật ". Tuy 

nhiên trên thực tế có rất nhiều thực tập sinh kỹ năng sang Nhật với mục đích "kiếm 

tiền". 
 

Ông Toriiippei (67) giám đốc đại diện của tổ chức NPO "Tổ chức phi chính phủ mạng 

lưới trên toàn quốc liên quan đến người dân nhập cư ( người nhập cư, thủ đô Tokyo)" 
đã chỉ ra như vậy. Chúng tôi đã hỗ trợ người nhập cư, người có nguồn gốc nhập cư, 

thực tập sinh kĩ năng, cho đến nay tổ chức đã giúp đỡ trên 1000 người.  "Hầu hết mọi 

người đều có mục đích sang để kiếm tiền, kết quả là tôi cũng có ấn tượng là họ cũng 

học hỏi được kĩ thuât, và về phía công ty cũng chấp nhận mục đích đó" 

Anh Toán cũng là 1 người như vậy. Em gái anh ấy là Nguyễn Thị An sinh viên năm 

thứ 2 cho hay "Để có thể xây nhà cho bố mẹ, anh Toán đã có ước mơ kiếm được thật 

nhiều tiền". Mức lương tháng ở Nhật Bản cao hơn gấp 5 lần so với Việt Nam. Để giúp 

đỡ cho gia đình và thực hiện ước mơ, ngoài tiền ăn và tiền nhà ra thì còn lại bao nhiêu 

anh gửi hết về cho gia đình ở Việt Nam. 

  

Đã có lần anh Toán hỏi giám đốc Aioi "Sau 3 năm ( hết thời gian thực tập) giám đốc 

vẫn giữ tôi ở lại làm việc chứ ". Ông cũng đáp lại "Nếu anh vẫn tiếp tục ở lại đây làm 

việc thì sẽ được nâng lương. Vì vậy hãy cố gắng hết mình đi". "Hai anh cũng nỗ lực 

học hỏi kĩ thuật và hòa nhập với địa phương. Có lẽ các anh chính là những thực tập 

sinh kỹ năng thực thụ" 
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