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「シンチャオ みやざき 外国人労働者はいま」 第３部「共生への壁」 

 

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

Phần 3 " Rào cản trong cộng sinh " 

 

■３部の④「行政支援」～悩み多様化 対応限界 

Mục 4 phần 3 ”Hỗ trợ hành chính” Nhiều khó khăn - Giải quyết còn hạn chế 

 

宮崎市内の製造業者で働くベトナム人技能実習生の男性（２８）は、スマートフォン

の地図アプリを頼りに路線バスに乗り、同市別府町の福岡出入国在留管理局宮崎

出張所にやっとの思いでたどり着いた。今となっては３０分ほどの道のりが１時間

もかかった。 

Nam thực tâp sinh người Việt Nam (28 tuổi) đang làm công việc cơ khí tại thành phố 

Miyazaki, dựa vào ứng dụng bản đồ trên điện thoại thông minh và sử dụng xe buýt công 

cộng, cuối cùng anh cũng tìm đường đến được văn phòng của Cục Xuất Nhập Cảnh khu 

vực Fukuoka chi nhánh Miyazaki tại khu phố Beppu trong thành phố. Anh đã đi mất 1 

tiếng với quãng đường mà giờ nếu đi chỉ mất khoảng 30 phút. 

 

 

 

 

写真説明／県内で暮らす外国

人からのさまざな相談に応じ

る「みやざき外国人サポートセ

ンター」。十分な支援ができな

いという悩みもある＝宮崎市 

Giải thích ảnh / "Trung tâm hỗ 

trợ người nước ngoài Miyazaki" 

nơi tiếp nhận nhiều cuộc tư vấn 

từ những người nước ngoài sống 

trong tỉnh. Ngoài ra còn vấn đề là 

chưa thể hỗ trợ được đầy đủ = 

Thành phố Miyazaki 
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 男性は２月、在留資格に関する手続きをするため、同出張所への行き方や手続き

の方法を同市のカリーノ宮崎にある「みやざき外国人サポートセンター」に電話で

問い合わせた。片言の日本語でやり取りして、スタッフから丁寧に教えてもらった。

同行もお願いしたが、「そこまではできない」と断られたという。「最初の１回だけは

付き添ってほしかった」というのが率直な思いだった。 

Để làm thủ tục liên quan đến tư cách lưu trú hồi tháng 2, anh ấy đã điện thoại liên lạc tới 

“Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài” ở tòa nhà Carino trong thành phố để hỏi về cách 

làm thủ tục và đường đi tới cục xuất nhập cảnh. Anh nhớ lại, khi đó tôi trao đổi bằng một 

vài câu tiếng nhật còn bập bõm, mặc dù vậy tôi đã nhận được hướng dẫn rất nhiệt tình từ 

nhân viên, khi đó tôi có đề cập đến viêc nhờ đưa đi, nhưng bị từ chối rằng “chúng tôi 

không thể đi cùng được”. Lúc đó tôi đã suy ghĩ đơn giản “Chỉ là lần đầu nên muốn nhờ 

đưa đi” 

 

 同センターは、全国で技能実習生など在留外国人が急増する中、厚生労働省が２

０１８年に生活相談など一元的な窓口を設置するよう都道府県に通知したことを受

け、１９年１０月に県が開設。県国際交流協会が委託運営している。  

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài được Tỉnh thành lập vào tháng 10 năm 2019, trước 

sự gia tăng nhanh chóng số lượng thực tập sinh người nước ngoài lưu trú trên toàn quốc, 

năm 2018 tỉnh đã nhận được thông báo từ Bộ Y Tế Lao Động về việc thiết lập nơi tư vấn 

về cuộc sống và sinh hoạt. Trung tâm hoạt động vận hành ủy thác bởi Hiệp hội giao lưu 

quốc tế Tỉnh. 

 

 開設時の県内の外国人居住者数は７８５０人（１９年１２月、法務省統計）となり、

前年から約１２００人増えている状況にあった。情勢を反映するように本格的に稼

働した２０年度の相談件数は３４１件に上り、相談内容も雇用・労働、日本語学習、

行政手続きと多岐にわたった。最近は「新型コロナウイルスの情報はどこで入手し

たらいいか」との問い合わせもあるという。 

Thời điểm thành lập trung tâm số người nước ngoài nhập cư tại tỉnh là 7850 người ( số 

liệu thống kê của Bộ pháp vụ tháng 12 năm 2019), tăng 1200 người so với năm trước. 

Như phản ánh tình trạng năm 2020 bắt đầu hoạt động toàn diện số lượng người tư vấn 

tăng trên 341 lượt, nội dung tư vấn cũng đa dạng như về tuyển dụng, lao động, tiếng Nhật, 

các thủ tục hành chính. Gần đây nhất là những liên lạc đến hỏi về “ Chúng tôi làm sao để 

nhận được các thông tin về tình hình dịch bệnh covid” 

 

 県内で暮らす外国人に頼られる存在となっているように映るが、男性の頼みを
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断った背景を探ると、同センターで対応できる範囲にも限界があるようだ。 

Trung tâm trở thành nơi người nước ngoài sống trong tỉnh có thể dựa vào nhưng, nhìn lại 

trường hợp của người nam giới đã nói ở trên, đã từ chối không hỗ trợ được, điều này cho 

thấy phạm vi giải quyết của trung tâm còn hạn chế.  

   □     □ 

 同協会に取材すると、川添哲郎常務理事兼事務局長は「支援したい思いはあるけ

どスタッフが足りないんです」と苦しい実情を明かした。 

 同センターの相談業務のうち英語は嘱託職員２人が対応するが、ベトナム語や中

国語には翻訳機や県外の民間通訳業者を介した三者間通話などで応じている。こ

れを補完するため、英語やベトナム語、中国語など６カ国の生活相談員各１人を委

嘱している。 

Khi phỏng vấn ông Kawasoe Tetsuro giám đốc điều hành kiêm tổng thư ký hiệp hội cũng 

đã nêu rõ thực trạng khó khăn rằng “ Chúng tôi rất mong muốn hỗ trợ, nhưng do thiếu 

nhân viên”  

Trong số các dịch vụ tư vấn tại trung tâm, có 2 nhân viên hợp đồng tư vấn sử dụng tiếng 

Anh, nhưng tiếng Việt và tiếng Trung được tư vấn thông qua máy dịch hoặc bằng cuộc 

gọi 3 bên thông qua công ty thông dịch viên riêng thuê bên ngoài Tỉnh. Để bổ sung cho 

điều này, chúng tôi đã ủy nhiệm một nhân viên tư vấn cuộc sống sinh hoạt của 6 quốc gia, 

bao gồm cả tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Trung. 

 

 だが、昨年度の同相談員による対応は６件にとどまった。同相談員は非常勤で普

段はそれぞれ別の仕事を持っているため、相談者と日程が合わないことが多いの

が理由だという。 

Tuy nhiên vào năm ngoái chỉ dừng lại ở 6 lượt tư vấn dựa vào nhân viên tư vấn. Những 

người nhân viên tư vấn này thì họ chỉ làm ngoài giờ, ngày thường họ đều đang làm công 

việc khác, đó là lý do có nhiều lịch không phù hợp với lịch của nhân viên tư vấn. 

 

 問題は人員態勢だけではない。同協会によると、委託内容に支援者に同行すると

いった項目がないため、業務範囲外でトラブルや事故が発生した場合、責任が取れ

なくなるという問題もある。 

 制度が実態に追い付いていないが、「本年度もスタッフ補充などの予算はなく、

現体制で対応するしかない」という。支援の入り口に、共生への道のりの困難さが

横たわっている。 

Vấn đề không chỉ là thiếu đội ngũ nhân viên, mà tại hiệp hội nội dung ủy thác được phép 

hỗ trợ trong đó không có hạng mục đồng hành đi cùng để hỗ trợ. Nếu làm những việc 
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nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ, mà có vấn đề xảy ra như tai nạn sự cố thì không thể gánh 

nổi được trách nhiệm. 

Tuy chế độ không theo kịp được thực tế nhưng, “trong năm nay cũng vậy không đủ kinh 

phí để bổ xung thêm nhân viên, nên chỉ còn cách hoạt động theo lực lượng hiện có” 

 

 

 


