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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④「情報難民」～ＳＮＳが心の支えに 

Mục 4 phần 2 "THIẾU THÔNG TIN"- MẠNG XÃ HỘI LÀ NƠI HỖ TRỢ TINH THẦN 

 

県内在住、在住歴のあるベトナム人たち約３９００人が参加するフェイスブックのグ

ループ「宮崎のベトナム人コミュニティー」は、台風や避難場所の情報交換や所得、税

金に関する困りごとなどを相談する、県内最大規模のベトナム人向けのＳＮＳコミュニ

ティーに成長している。 

 Có khoảng 3900 người Việt Nam đã và 

đang sinh sống trong tỉnh tham gia trang 

facebook "Cộng đồng người Việt tại 

Miyazaki" là nơi để mọi người trao đổi 

những khó khăn liên quan đến vấn đề thuế, 

thu nhập và trao đổi tình hình bão lũ và nơi 

lánh nạn. Hiện đã phát triển thành trang dành 

cho người Việt có quy mô lớn trong tỉnh.  

 管理するのは宮崎市内の建設会社に

勤務するベトナム人技能実習生ディン・

ヴィエット・トゥイさん（３５）。２０

１５年に来日し、技能実習１号（在留期

間１年）と２号（２年）を修了して帰国

し、３号（２年）で再来日した。同じ会

社に勤めており、マイカーを所有するほ

ど宮崎暮らしになじんでいる。在住経

験の豊富さから若い実習生たちからも

慕われる存在で、今月中に特定技能（上

限５年）に切り替えて、今後も在住する

予定だ。 

写真説明／県内在住のベトナム人が参加するＳＮＳグ

ループを立ち上げ、管理している技能実習生のトゥイ

さん＝宮崎市 

Anh Thuỷ người quản lý và lập ra nhóm trên mạng xã hội 

dành cho người Việt trong tỉnh/ Thành phố Miyazaki 
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 Người quản lý đó là anh Đinh Viết Thủy (35) thực tập sinh kĩ năng người Việt Nam hiện đang 

làm việc trong công ty xây dựng trong thành phố Miyazaki. Anh đến Nhật Bản vào năm 2015, 

anh về nước sau khi hoàn thành thực tập sinh kĩ năng số 1 ( thời gian lưu trú 1 năm) và số 2 ( 2 

năm), và anh đã quay lại Nhật Bản theo diện thực tập sinh kĩ năng số 3. Và làm cùng 1 công ty, 

việc sở hữu ô tô thì dễ hòa hợp với cuộc sống ở Miyazaki. Từ những kinh nghiệm có được nên 

cũng được các bạn tu nghiệp sinh trẻ yêu quý, trong tháng này anh đổi sang kĩ năng đặc định, sau 

này vẫn có dự định sống ở đây.  

 

 そんなトゥイさんも来日当時、路線バスの乗り方に戸惑い、喫煙所かどうか分からず

に路上でタバコを吸って怒られた。暮らしているうちに「給料や税金など難しい疑問も

次々に湧いてきた」。同じように頼る所のない仲間のために５年前にＳＮＳグループを

立ち上げると、実習生や留学生たちでメンバーはどんどん膨らんでいった。 

 Anh Thủy thời gian đầu khi đến Nhật cũng không biết cách đi xe buýt, từng bị nói khi hút thuốc 

trên đường do không biết được đây có phải là nơi có thể hút được hay không. Trong thời gian sinh 

sống "Nổi lên nhiều vấn đề như khó như là thuế và tiền lương" vì những bạn cũng giống như mình 

khi có khó khăn gì không biết dựa vào ai thì 5 năm trước anh đã lập lên trang, thành viên trong 

nhóm là những thực tập sinh và du học sinh ngày một tăng lên. 

 

 疑問を投稿すると、誰かが返信する形で掲示板が埋まっていく。「このグループがな

ければ情報を得る手段がなくて困る人が大勢いる」と意義を語る。 

 Khi mà có câu hỏi được đăng lên, thì ai đó sẽ vào bảng tin để trả lời. Anh ấy kể về ý nghĩa của 

trang "Nếu không có trang này thì sẽ có nhiều người gặp khó khăn trong việc nắm bắt các thông 

tin" 

   □     □   

 同市内の食品製造会社で働くホァン・ティ・グェットさん（２５）は昨年９月、迫る

台風１０号に不安だらけだった。出身地は台風が少ない中北部。勤務先で目にした台風

対策を見よう見まねで窓ガラスを養生テープで補強し、浴槽に水をためた。 

 Chị Hoàng Thị Nguyệt (25) làm việc trong công ty chế biến thực phẩm cùng thành phố vào 

tháng 9 năm ngoái đã có nhiều bất an khi con bão số 10 đến. Nơi chị sinh ra là khu  vực bắc 

trung bộ ít khi có bão. Ở nơi làm việc thì thực tế đã học được cách chống bão như việc dán băng 

keo vào kính cửa sổ để tăng sức chịu đựng cho kính, và xả nước đầy bể tắm.  

 心の支えになったのはトゥイさんが運営するＳＮＳグループだった。「避難所はどこ」

「最接近はいつ」。グェットさんは「同じ不安を抱える仲間の存在を知りほっとした」。 

Nhờ nhóm trên mạng xã hội của anh Thuỷ hỗ trợ mà chị cũng an tâm hơn. Nơi trú ẩn ở đâu? "" 
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Bão tiếp cận là khi nào? " Nguyệt nói“Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng có những người bạn 

có cùng nỗi lo lắng,”  

 

 県内在留外国人のうちベトナム人は２５６９人（昨年６月時点、法務省在留外国人統

計）で３３・３％を占める。だが、ベトナム語表記は街中に少なく、グェットさんのよ

うに正しい情報が伝わらない“情報難民”となる恐れがある。 

Trong số người nước ngoài lưu trú tại tỉnh người Việt Nam 2569 người chiếm 33,3% ( theo số 

liệu thống kê người nước ngoài bộ pháp vụ tháng 6 năm ngoái). Tuy nhiên, ở thành phố có ít ký 

hiệu tiếng Việt, và có nguy cơ trở thành “Thiếu thông tin”không truyền đạt được những thông tin 

chính xác giống như chị được nhận Nguyệt   

 

 彼らにどう情報を届けるかが行政の重要な課題だ。県国際交流協会は昨年１２月、在

留外国人用に生活情報をまとめたハンドブックのベトナム語版を初めて発行した。Ａ５

判１６ページに交通ルールや災害、税金の相談窓口などがまとめている。２千部を刷っ

て全市町村にも配布したが、ベトナム人の３０代女性は「ハンドブックを知っている人

は少ないようだ」と語る。 

Làm thế nào để cung cấp thông tin cho họ là một vấn đề quan trọng đối với chính phủ. Tháng 12 

năm ngoái Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Tỉnh đã xuất bản phiên bản tiếng Việt đầu tiên của cuốn sổ 

tay thông tin sinh hoạt dành cho người nước ngoài.Cuốn sổ tay có 16 trang kích thước nửa khổ 

A5 tóm tắt các quy tắc giao thông, thảm họa, quầy tư vấn thuế…2.000 bản đã được in và phân 

phát cho tất cả các thành phố, nữ Việt Nam ngoài ba mươi tuổi chia sẻ“Có vẻ như ít người biết 

đến cuốn sổ tay này”. 

 

 同協会は「新型コロナの影響で交流会などの対面イベントが激減し、手渡しできてい

ない」と説明。県ベトナム人交流会などとも連携しているが、「ＳＮＳやホームページ

にアップしても、アカウントをフォローしていない人には情報が届きにくい」ともどか

しさを感じている。 

Hiệp hội giao lưu quốc tế cũng giải thích “ Do ảnh hưởng của Corona nên các hoạt động sự kiện 

gặp mặt giao lưu hạn chế, nên không thể phát tận tay cho các bạn” Chúng tôi cũng liên kết đăng 

trên trang thông tin của “ Hội người Việt tỉnh Miyazaki”nhưng nếu không phải là thành viên theo 

dõi tài khoản của trang thì cũng khó có thể nhận được thông tin. 

 

 

 

 


