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「シンチャオ みやざき 外国人労働者はいま」 第２部「隣人たち」 

 "Xin chào Miyazaki thực trạng người lao động nước ngoài"       

Phần 2 "Những người xung quanh" 

■２部の①「傷痕」～低い賃金 不当に酷使／ミスすると顔、頭殴打 

 Mục 1 phần 2 "VẾT THƯƠNG" – TIỀN LƯƠNG RẺ MẠT – ĐỐI XỬ BẤT CÔNG. KHI LÀM 

SAI THÌ BỊ ĐÁNH VÀO ĐẦU, MẶT 

 

「仕事の内容が事前に聞いていた話と違う。給料も聞いていた金額をもらえていない」。

県内の事業所で働くベトナム人技能実習生の男性は不満でいっぱいだ。来日したら左官

の仕事をするはずだったのに、土の運搬やブロックの組み立てなど慣れない重労働ばか

り押しつけられる。給料も２、３万円安い。だまされた気分だという。 

 "Nội dung công việc thì khác với những gì đã được nghe. Lương thì cũng không nhận như số 

tiền đã được nghe". Một nam thực tập sinh kĩ năng người Việt Nam hiện đang làm việc trong một 

xí nghiệp trong tỉnh có nhiều bất mãn. Khi đến Nhật Bản tưởng sẽ được làm công việc trát tường, 

nhưng lại bị bắt làm những công việc nặng nhọc mà bản thân chưa từng nghĩ đến như chở đất và 

xây bờ rào. Lương cũng thấp hơn 20.000 đến 30.000 yên. Cảm thấy như mình đã bị lừa. 

 

 男性は実習生の受け入れを仲介するベトナムの「送り出し機関」と、国内で実習の指

導や支援を行う「監理団体」を通して来県し、１年以上がたつ。現地では事業所の面接

はなく、履歴書だけで選ばれた。送り出し機関や監理団体からも実習先について詳しい

説明はなかったと振り返る。 

 Nam thực tập sinh đến Nhật thông qua "Công ty phái cử" ở Việt Nam nơi mà giới thiệu thực tập 

sinh cho các xí nghiệp và "Nghiệp đoàn" là nơi hỗ trợ và hướng dẫn thực tập sinh ở trong nước, 

hiện đã được hơn 1 năm. Nam thực tập sinh đã được tuyển trọn chỉ thông qua hồ sơ chứ không 

được công ty phỏng vấn. Nam thực tập sinh cũng nhớ lại thời điểm đó công ty phái cử và nghiệp 

đoàn cũng không giải thích cặn kẽ về nơi mình sẽ qua.   

 

 しかし、左官歴のある男性にとって、「現場で左官の仕事をする」という言葉は安心

材料に映った。「出稼ぎして家族の生活を支えたいという気持ちも強く、経験がある職

種だったから働こう」と決意した。 

 Tuy nhiên, đối với người đã có kinh nghiệm trát tường, khi nghe " Sang đó sẽ làm công việc trát 
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tường" cảm thấy an tâm hơn. Cuối cùng anh ấy cũng quyết định "Đi sang làm vì đây cũng là công 

việc mà mình có kinh nghiệm hơn nữa muốn đi để kiếm tiền  giúp đỡ gia đình".   

 

 期待は外れた。現場でミスをすると顔や頭

を殴られた。男性の体には鉄製の道具でたた

かれた傷が生々しく残り、力仕事の果てに手

のひらは堅く盛り上がり、たこだらけだ。そ

れなのに給料は手取りで１０万円にも届か

ない。 

 Không giống như những gì đã kì vọng. Ở công 

trường khi mà làm sai thì bị đánh vào đầu, mặt. 

Trên cơ thể nam thực tập sinh vẫn còn hằn rõ viết 

thương do bị đánh bằng những dụng cụ làm từ 

sắt, với công việc nặng nhọc thì lòng bàn tay anh 

ấy nổi rõ những vết chai sần. Khổ cực như thế 

nhưng lương nhận về cũng không được nổi 100 

ngàn yên.  

 

 「こんなに過酷で低賃金だと分かっていた

なら、他の実習先を探していた」と後悔をに

じませる。けがを負ったことや、劣悪な待遇

を監理団体に相談したが、対応してもらえな

かった。何度も辞めたいと思ったが両親への

毎月の仕送りを途切れさせるわけにはいか

ない。「我慢して働き続けるしかないんで

す」。男性はまだ過酷な状況にある。 

 Nam thực tập sinh cảm thấy hối hận "Nếu như 

mà biết được công việc vất vả mà lương thấp như 

thế này thì đã tìm công ty khác". Dù đã nói chuyện 

với nghiệp đoàn việc bị đánh cũng như chế độ đãi 

không tốt nhưng bên phía nghiệp đoàn cũng không có động thái gì. Nhiều lần anh ấy đã có suy 

nghĩ muốn từ bỏ nhưng không thể cắt số tiền gửi hàng tháng cho bố mẹ ở quê nhà nên "Chỉ còn 

biết cố gắng chịu đựng và tiếp tục làm việc". Nam thực tập sinh hiện vẫn đang trong tình trạng 

khổ cực.  

    

写真説明／過酷な労働実態を明かした県内事

業所で働くベトナム人技能実習生の男性。重

労働の繰り返しで手が荒れ、たこができてい

る 

 Giải thích hình ảnh / Nam thực tập sinh kĩ năng 

người Việt Nam hiện đang làm việc cho một doanh 

nghiệp trong tỉnh chia sẻ về thực trạng lao động hà 

khắc. Lặp đi lặp lại những công việc nặng nhọc 

khiến cho bàn tay trở nên khô ráp và chai sần. 
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  □    □ 

 「人材輸出」を国策に掲げるベトナムからは、本県にも多くの若い実習生が送られて

来る。県内の外国人労働者５５１９人（昨年１０月末時点）のうちベトナム人は２４２

０人（４３・８％）を占める。その９割近くが実習生だ。 

 背景にあるのが「実習生ビジネス」だ。県内企業に正社員として勤務する元実習生の

ベトナム人の３０代男性は「実習生の送り出しは現地で一大ビジネスになっている」と

批判的だ。 

 Từ chính sách "Xuất khẩu lao động" của nhà nước Việt Nam nên hiện có rất nhiều thực tập sinh 

trẻ được đưa đến tỉnh. Trong số 5519 người ( thời điểm tháng 10 năm ngoái)  lao đông nước 

ngoài thì người Việt Nam chiếm ( 43.8%) vào 2420 người. Trong đó 90% là thực tập sinh. 

 Đây là thực trạng " Kinh doanh thực tập sinh". Một nam thanh niên 30 tuổi người Việt Nam từng 

là thực tập sinh hiện đang làm việc trong một xí nghiệp trong tỉnh với tư cách là nhân viên chính 

thức đã phê phán " Việc đưa thực tập sinh đi lao động hiện đang trở thành cơ hội kinh doanh rất 

lớn ở Việt Nam". 

 

 元実習生によると、送り出し機関がインターネットなどで「日本に行けばベトナムの

何倍も稼げる」と広告を出し、若者を勧誘する。法外な手数料を徴収する送り出し機関

もある一方で、政府系金融機関も法定の範囲内で若者に準備資金を融資して後押しする。 

 Theo cựu thực tập chia sẻ các cơ quan phái cử đưa ra các lời quảng cáo trên mạng như là " Nếu 

đi Nhật Bản thì có thể kiếm được gấp nhiều lần so với ở Việt Nam", để mời gọi các bạn trẻ. Cũng 

có những cơ quan phái cử thu những khoản phí vượt quá so với quy định, mặt khác cũng cơ quan 

tín dụng của nhà nước cũng hỗ trợ các bạn trẻ vay vốn để đi lao động trong phạm vi quy định của 

pháp luật. 

 

 元実習生には現役の県内の実習生からさまざまな相談が寄せられるという。この中に

は劣悪な労働環境だけでなく、監理団体が実習生の要望に応えてくれない、事業所を指

導しないといったケースも目立つ。 

 Nghe nói cũng có nhiều tu nghiệp sinh trong tỉnh hay trao đổi với anh ấy. Trong đó không chỉ là 

vấn đề môi trường lao động không tốt, mà còn nổi bật vấn đề nghiệp đoàn không giải quyết các 

nguyện vọng của thực tập sinh, cũng như không chỉ đạo các xí nghiệp.  

 

 「悪質な送り出し機関や機能不全の監理団体がある限り、不当に酷使される実習生は

これからも出てくる。日本とベトナム政府が協力し、監視の目を強化することや改善指

導の徹底を図るなど対策を進めなければならない」と訴える。 
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 Anh ấy cũng giãi bày "Chừng nào còn những cơ quan phái cử bất lương và những nghiệp đoàn 

chưa hoàn thành chức năng của mình thì vẫn còn nhiều những thực tập sinh bị đối xử bất công. 

Phải thúc đẩy nhanh chính sách hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Nhật Bản trong vấn đề tăng 

cường giám sát và làm triệt để vấn đề hướng dẫn cải cách. 

 

 県内で働く外国人技能実習生の中には過酷な就労環境に置かれ、劣悪な待遇を受けな

がら、声を上げられない実態がある。一方、働きがいを感じながら地域に溶け込み、充

実した日々を送る実習生もいる。第２部「隣人たち」では実習生の就労実態や、郷里を

遠く離れて必死に生きる姿に迫り、技能実習制度の在り方を考える。 

 Trong những thực tập sinh kĩ năng người nước ngoài làm việc trong tỉnh vừa bị đặt trong môi 

trường làm việc hà khắc, phải chịu những đãi ngộ không tốt mà còn không thể đưa ra tiếng nói. 

Ngược lại có những thực tập sinh mỗi ngày trôi qua với họ đầy ý nghĩa, vừa cảm thấy ý nghĩa 

trong công việc vừa hòa mình vào với cuộc sống tại địa phương.  

Phần 2 “ Người quanh ta” Tiếp cận thực trạng công việc của thực tập sinh, làm việc xa quê hương 

và sự cố gắng quyết tâm. Suy nghĩ chế độ thực tập sinh kỹ năng lý tưởng. 

 

 


