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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⑥「やりがい」～共生の芽吹き広がる  

Mục 6 phần 2   LẼ SỐNG - SỰ LAN TỎA 

 

「自分が働いて作ったものが食卓に並ぶことがうれしい」。甘藷（かんしょ）の生産・

加工・販売を手掛ける「くしまアオイファーム」（串間市）の出荷場。２月上旬、なれ

た手つきでひげ根を取り、重さをそろえ、

袋詰めする作業に当たっていたベトナム

人技能実習生のグエン・ティ・タインさん

（３１）は笑顔を浮かべた。 同社はパー

トを含めた従業員９６人のうち、実に２２

人が実習生。５年前にベトナム人３人を受

け入れたのが始まりで、今はインドネシ

ア、フィリピン人も働く。 

“Thấy vui vì công việc tự mình làm ra những 

sản phẩm được bày trên những bữa ăn”  Tại 

xưởng xuất hàng của “Kushima farm” ( thành 

phố kushima) nơi chế biến, sản xuất và bán sản 

phẩm khoai lang.Vào thời điểm đầu tháng 2, 

bàn tay thao tác quen thuộc cắt bỏ dễ, cân phân 

loại và đóng gói đó là hình ảnh với khuôn mặt 

luôn tươi cười thực tập sinh người Việt Nam 

Nguyễn Thị Thanh (31tuổi). Trong công ty có 

96 nhân viên bao gồm cả nhân viên thời vụ, 

trong đó có 22 thực tập sinh. 5 năm trước là thời 

điểm công ty bắt đầu tiếp nhận là 3 thục tập sinh 

người Việt, đến hiện tại có cả người Indonesia 

và người Philippin cũng đang làm việc tại đây. 

写真説明／出荷場で甘藷の袋詰め作業に当たる

グエン・ティ・タインさん（手前）＝串間市・く

しまアオイファーム 

Hình ảnh giải thích/ Nguyễn Thị Thanh (đứng trước) = 

Thành phố Kushima – Kushima Aoi Farm, người phụ 

trách đóng gói khoai lang tại nơi xuất hàng. 
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タインさんは実習３年目で、職場では実習生のリーダー格。当初言葉の壁に苦労した

ものの、今では「『紅はるか』はこっちにお願いします」と流ちょうな日本語でコミュ

ニケーションも事欠かない。 

「他の実習生には、食べ物を扱うので責任感を持って作業する必要がある、分からない

ことは周囲にちゃんと聞くことが大切と伝えている」。タインさんの表情には、日本人

の同僚と同じく、会社の一員として食料生産を担う自負がにじむ。 

Thanh đang là thực tập sinh năm thứ 3, tại nơi làm việc cô làm với tư cách là nhóm trưởng, thời 

gian đầu cũng đã gặp nhiều khó khăn với rào cản ngôn ngữ, nhưng bây giờ có thể giao tiếp trôi 

chảy đầy đủ bằng tiếng Nhật với những câu như là “Làm ơn cho tôi“ Beniharu ”ở đây”.  

Cô luôn nhắc nhở hướng dẫn các bạn thực tập sinh khác “Sản phẩm làm ra là đồ ăn, nên cần phải 

làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, trong lúc làm nếu có gì không hiểu hãy hỏi những nhân 

viên xung quanh.” Nét mặt của Thanh biểu hiện niềm tự hào vì được làm việc và chịu trách nhiệm 

tự sản xuất làm ra sản phẩm như là một nhân viên giống với các đồng nghiệp người Nhật. 

   □     □ 

 実習生は人知れず県民の暮らしに溶け込み、主要産業である「食」の分野をとっても、

支え手として欠くことのできない存在となっている。宮崎労働局によると、県内の外国

人労働者５５１９人（昨年１０月時点）の産業別は製造業２４０８人が最多で、その半

数近くは食品製造業。外国人労働者の７割を占める実習生も同様の傾向とされる。 

Thự tập sinh đã hòa mình vào trong cuộc sống của người dân dù không quen biết, họ là những 

nhân tố không thể thiếu để hỗ trợ chủ yếu cho ngành sản xuất lĩnh vực thự phẩm 

Theo Cục Lao Động tỉnh Miyazaki, toàn tỉnh có 5519 người nước ngoài ( thời điểm tháng 10 năm 

ngoái) trong có 2408 người trong nghành sản xuất trong số đó gần một nửa là sản xuất thực phẩm. 

Và có chiều hướng thực tập sinh chiếm 70% lao động người nước ngoài. 

 

 創業１３５年の老舗である「早川しょうゆみそ」（都城市）は２０１８年にカンボジ

ア人実習生のオク・チェンダーさん（２２）、フーン・マカラーさん（２６）の採用に

踏み切った。 

 ２人は昆布のつくだ煮の加工を担当。カンボジアにみその食文化がない中、毎週金曜

日、出荷前のみそで作ったみそ汁の試食会に欠かさず出席し、社内に新風を吹き込んで

いる。日本人の同僚とともに料理することもあり、チェンダーさんは「おいしいから楽

しみ」と率直な思いを語る。 

Thành lập cách đây 135 năm cửa hàng tương Miso Hayakawa (Thành phố Miyakonojo) đã quyết 

định tuyển thực tập sinh người Cambodia Oum Cender (22), Hoon Macara (26) vào năm 2018. 
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Hai bạn làm việc tại khâu gia công hầm tảo bẹ. Giống như thổi luồng không khí mới vào công ty, 

tại Cam bodia ẩm thực văn hóa không có tương Miso nhưng cứ đến thứ 6 hàng tuần không thể 

thiếu vắng hai bạn trong buổi ăn thử tương Miso đã làm ra trước khi xuất hàng, thỉnh thoảng họ 

nấu ăn với đồng nghiệp người Nhật, anh Cender thẳng thắn nói “ Tôi rất mong đợi vì đồ ăn rất 

ngon”  

 

 出稼ぎ目的が多い中、マカラーさんは「日本の仕事のルールを勉強したい」と来日を

決めた。年齢の近い日本人の同僚と登山、釣りに行くなど公私ともに充実した日々を送

っており、９月末の在留期限を前に「もっと日本で働きたい」と再来日も視野に入れる 

Trong số rất nhiều mục đích đi ra ngoài kiếm tiền thì Macara quyết định đến Nhật Bản anh nói 

“ Muốn học hỏi quy tắc và cách làm việc của người Nhật” và tôi đang giành những ngày vui vẻ 

cả trong công việc cũng như trong cuộc sống riêng tư như cùng đi leo núi hay đi câu cá với các 

đồng nghiệp cùng lứa tuổi  

Đến cuối tháng 9 là hết thời hạn visa tôi có dự định sẽ quay lại Nhật Bản “ Tôi muốn làm việc ở 

Nhật lâu hơn”  

 

 同社にとって、人材確保はもちろん、「日本の食文化に触れてもらうことで、新たな

発想やビジネスチャンスが生まれるかもしれない」（富山和彦製造部長）との期待があ

った実習生の受け入れ。同国から新たに２人を迎える準備も進む。課題がさまざま横た

わる実習制度ながら、県内では年々増加する実習生の数に比例し、共生社会への芽吹き

が各地に広がっている。 

Đối với công ty, chúng tôi tiếp nhận Thực tập sinh ngoài việc để đảm bảo lao động là điều tất yếu, 

ngoài ra chúng tôi mong muốn“ Bằng việc trải nghiệm văn hóa ẩm thực Nhật Bản sẽ tạo ra những 

ý tưởng mới và có thể sẽ tạo ra nhiều cơ hội trong kinh doanh”( Ông Kazuhiko Tomiyama trưởng 

bộ phận sản xuất đã chia sẻ )  

Chúng tôi đang chuẩn bị để tiếp nhận 2 thực tập sinh mới cũng từ Cambodia. Cùng với chế độ 

thực tập sinh còn có nhiều những vấn đề, số lương Thực tập sinh tăng những năm gần đây tại 

Tỉnh như là ví dụ điển hình cho việc ngày càng nảy sinh và phát triển xã hội cùng sinh sống với 

người nước ngoài lan rộng tại khắp các đia phương. 

 

 


