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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③「失踪」～都市部で不法就労／ブローカー手引き暗躍 

 Mục 3 phần 2 "BỎ TRỐN"- LÀM VIỆC BẤT HỢP PHÁP Ở NHỮNG VÙNG THÀNH THỊ / 

HOẠT ĐỘNG CHUI LỦI DƯỚI SỰ DẪN DẮT CỦA BÊN MÔ GIỚI 

 

県内の製造会社で１年近く働いていたベトナム人技能実習生の２０代男性が居住先

のアパートからこつぜんと姿を消した。来日するときに持ち込んだ大型のキャリーバッ

グを残し、わずかな衣服や私物だけ持ち出していた。同居していたベトナム人実習生の

２人は会社の聞き取りに、「何も知りません」と口をつぐんだ。 

 Nam thực tập sinh kĩ năng tuổi 20 người Việt Nam làm việc được gần 1 năm trong một công ty 

sản xuất trong tỉnh bỗng một ngày không còn thấy bóng dáng ở nhà trọ. Anh ấy chỉ đem theo một 

chút quần áo và đồ dùng cá nhân, còn bỏ lại chiếc vali cỡ lớn đã mang qua khi đến Nhật Bản. Khi 

công ty hỏi thì 2 thực tập sinh người Việt Nam sống cùng đã im lặng coi như "Không biết gì cả"   

 

 だが、２人は実際は男性と連絡を取り合っていた。「失踪後から関東のコンビニで働

いた後、もう帰国してベトナムにいます」。２人が明かしたのは男性が帰国した後だっ

た。 

 Tuy nhiên, thực tế 2 người đã liên lạc với nam thanh niên bỏ trốn. "Từ sau khi trốn đã làm việc 

trong cửa hàng tiện lợi ở Kanto, hiện đã về nước". 2 anh đã tiết lộ chuyện này sau khi nam thanh 

niên bỏ trốn về nước. 

 

 この会社の取締役によると、失踪が起こったのは５年ほど前だった。男性は職場での

人間関係がうまくいかず、体調不良を理由に休みがちとなり、失踪した日も無断欠勤し

ていた。 

 Theo như vị giám đốc của công ty này cho biết, việc bỏ trốn là chuyện của 5 năm trước. Mối 

quan hệ của anh ấy với mọi người trong công ty không được tốt, thường hay xin nghỉ với lý do là 

không được khỏe, ngày mà cậu ta bỏ trốn thì cũng nghỉ mà không nói gì với công ty. 
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 監理団体の支援を受けながら実習生の悩みや不満を聞く場を設けるなど労働環境を

改善し、新たに６人のベトナム人実習生を受け入れた。だが、２人が次々と行方をくら

ました。県警に届け出たが現在も足取りはつかめていない。 

 Chúng tôi vừa tiếp nhận những hướng dẫn từ phía nghiệp đoàn vừa cải thiện môi trường làm 

việc như là lắng nghe những gì không hài lòng cũng như những trăn trở của thực tập sinh, và tiếp 

nhận thêm 6 thực tập sinh mới người Việt Nam   

 

 実習生たちには手取りで月１０万円以上の賃金を支払っていた。「暴力行為などもな

く、明確な理由は分からない」というが、「失踪者が出たことはどんな理由であれ、会

社に責任がある」と重く受け止めている。 

Mỗi tháng công ty trả tiền lương về tay cho các thực tập sinh trên 100.000 yên. Nghe nói "Cũng 

không có chuyện đánh đập, mà cũng chẳng hiểu lý do tại sao", nhưng công ty phải hiểu rõ được 

"Việc có người bỏ trốn ắt hẳn phải có lý do, đó là trách nhiệm của công ty" 

   

   □    □ 

 出入国在留管理庁が、国内の監理団体からの報告を基に集計した実習生の失踪者数

（２０１９年）は全実習生の１・７％に当たる８７９６人。このうちベトナム人の失踪

者は６１０５人を占める。動機は「賃金不払いなど実習先の不適正な扱い」や「借金な

どを背景とした実習生の経済的事情」が多いが、都道府県別の統計はなく、本県の現状

を把握する手段はない。 

Theo như cục quản lý xuất nhập cảnh số người thực tập sinh bỏ trốn ( năm 2019) sau khi tổng 

lại tất cả dựa vào báo cáo của các nghiệp đoàn trong nước là vào 8796 người tương đương với 

写真説明／多くの技能実習生

が生活する寮。県内でも実習生

の失踪が発生し、都市部に逃れ

て不法就労するなど実態が浮か

び上がる（写真はイメージ） 

Giải thích ảnh / Kí túc sinh sống 

của nhiều thực tập sinh kĩ năng. 

Trong tỉnh cũng nổi lên vấn đề bỏ 

trốn của thực tập sinh, chạy lên 

những khu thành thị và lao động bất 

hợp pháp ( ảnh minh họa) 
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1,7% tổng số thực tập sinh. Trong số người bỏ trốn thì người Việt Nam chiếm 6105 người. Có 

nhiều nguyên nhân như là "Bị đối xử bất công nơi làm việc, không trả lương" hoặc là "Do vấn đề 

kinh tế của thực tập sinh trong tình trạng phải gánh các khoản nợ", nhưng lại không có thống kê 

của các tỉnh, hiện cũng chưa có phương thức nào để nắm bắt được thực trạng của tỉnh. 

 

 同庁担当者は「ブローカーが働き口を仲介したり、先に失踪した同胞たちがＳＮＳで

誘い出したりして失踪させるケースもある」と説明する。 

Người của cục cũng giải thích rằng "Cũng có những trường hợp bỏ trốn do bên môi giới giới 

thiệu chỗ làm hoặc và cũng có những trường hợp người trốn đi trước thông qua mạng xã hội để 

lôi kéo" 

 

 失踪した“元実習生”たちはどこへ消えるのか－。実習先以外で働く資格がないため、

ブローカーたちが在留カードを「技能実習」から「永住者」などへ書き換えて、働き先

を紹介する。元実習生たちはこうした「偽造在留カード」を使って不法就労するしかな

く、足元を見られて安く雇われることもあるという。職を失って収入もなくすと、家畜

窃盗などの犯罪に加担する危険性をはらむ。 

 Những thực tập sinh bỏ trốn đã đi đâu? Vì là không có tư cách làm việc ở ngoài nơi mình 

được tiếp nhận, Công ty môi giới bất hợp pháp sẽ làm cho thẻ ngoại kiều từ "Thực tập sinh kĩ 

năng" thành "Người vĩnh trú", rồi sau đó giới thiệu nơi làm việc. Những thực tập sinh bỏ trốn 

nghe nói không chỉ lao động bất hợp pháp khi sử dụng "Thẻ lưu trú giả" như này, mà cũng có 

những người bị thuê với giá rẻ do họ biết được điểm yếu của mình. Khi mà đánh mất việc làm và 

không có thu nhập, thì sẽ ấn chứa những nguy hiểm tham gia vào phạm tội như trộm gia súc... 

 

 同庁は「失踪者は雇用先で不法残留などの弱みにつけ込まれ、不当に扱われるリスク

も抱える。実習生の保護が必要」と指摘する。昨年４月から多くの失踪者を出した事業

所の新規受け入れを停止する対策に乗り出し、監視の目を強めていく方針だ。 

 Bên cục cũng cho hay "Người bỏ trốn bị nơi thuê làm nắm bắt điểm yếu do lưu trú bất hợp pháp, 

nên cũng phải chịu những rủi ro bị đối xử bất công. Việc bảo vệ thực tập sinh là vấn đề cần thiết". 

Từ tháng 4 năm ngoái đã có chính sách những xí nghiệp mà có nhiều người bỏ trốn sẽ bị đình chỉ 

việc tiếp nhận người mới, và sẽ giám sát một cách chặt chẽ. 

 

 

 

 

 


