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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⑤「同胞支援」～草の根活動 県民伝播 

Mục 5 phần 3 “ Hỗ trợ đồng bào” Hoạt động cơ sở, lan tỏa đến người dân 

 

ベトナム人と地域社会をつなぎ、本県での暮らしを支えたい－。４月中旬、宮崎市

内で開かれた「県日本・ベトナム友好協会」の設立総会。技能実習生との共生に向

け、教育や福祉、法曹界など多彩な分野の関係者が共通の思いを胸に一歩を踏み

出した。 

Mong muốn hỗ trợ đời sống sinh hoạt cùng người Việt Nam tại Tỉnh và kết nối với cộng 

đồng địa phương. Giữa tháng 4 lễ thành lập “ Hội hữu nghị Nhật Việt của Tỉnh” đã diễn 

ra tại thành phố Miyazaki. Rất nhiều tổ chức liên quan như giáo dục, phúc lợi xã hội và 

luật sư với mục tiêu chung hướng đến bước tiến mới để tạo cộng đồng chung sống cùng 

thực tập sinh. 

 

 

 背景には、行政支援が行き届かない中にあって、ベトナム人実習生や留学生の相

談対応の多くを、同胞のベトナム人らが個人やコミュニティーの中で手弁当で担っ

てきた実情がある。 

写真説明／宮崎市であった

県日本・ベトナム友好協会の

設立総会。ホァン・ティ・ジャ

ンさん（中央）らメンバーが

顔を合わせ、新たな一歩を

踏み出した 

Giải thích hình ảnh / Đại hội 

thành lập Hội Hữu nghị Nhật - 

Việt tại thành phố Miyazaki. 

Chị Hoàng Thị Giang (đứng 

giữa) cùng các thành viên họp 

bàn tạo ra bước tiến mới. 
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Trong tình trạng còn thiếu sự hỗ trợ hành chính, có một thực tế là rất nhiều cuộc tư vấn 

cho thực tập sinh Việt Nam và du học sinh đã được chính những cá nhân hay cộng đồng 

người Việt Nam họ tự tổ chức thực hiện.  

 

 「有休を取るには事業所に何と伝えればいいのか」「お薦めの病院は」。県内企業

で正社員として働き、友好協会メンバーに加わったベトナム人女性は留学生だった

数年前から、日本語が堪能だったことで、ベトナム人の知人の相談を受けるように

なった。 当初は生活全般の簡単な質問が大半だったが、次第に賃金や就業規則

など労働関連の相談が増加。女性は「明らかに労働実態に見合っていない実習生

の給与明細を見たこともある」。 

Bạn Nữ người Việt Nam vài năm trước từng là du học sinh, hiện chị đang là nhân viên 

một công ty trong tỉnh, chị cũng là thành viên trong hội hữu nghị Nhật Việt, năng lực 

tiếng nhật rất giỏi luôn tư vấn cho bạn bè người thân chẳng hạn như là “khi nghỉ phép 

năm thì nói với công ty như thế nào” “giới thiệu bệnh viện khám bệnh tốt”  

Ban đầu thì chủ yếu là những câu hỏi về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, dần thì càng có 

nhiều nội dung tư vấn khác như liên quan đến lao động, nội quy lao động và tiền lương. 

Cô ấy cũng chia sẻ “Tôi đã thấy bảng lương của thực tập sinh rõ ràng không phù hợp với 

điều kiện làm việc thực tế”. 

 

 県ベトナム人交流会代表を務める宮崎市のホァン・ティ・ジャンさん（３６）も「ベト

ナム人だけで支援を続けるのはかなり難しい」と実感を込めて語る。 

Hoàng Thị Giang ( 36 tuổi) làm việc trong thành phố Miyazaki, đại diện hội người Việt 

Nam tại Tỉnh, chỉa sẻ thực tế là “ một mình người Việt thôi thì việc duy trì hỗ trợ sẽ khó 

khăn”. 

 

   □     □ 

 ジャンさんは介護人材を養成する同市の宮崎中村学園で働く傍ら、２０１９年に同

会を個人で発足。ＳＮＳの交流グループに寄せられる相談に応える形で、本県に暮

らす同胞をサポートする。活動はベトナム人仲間も協力するが、連日届く質問は自

分たちの知識や経験で回答できないケースもあり、昨年の台風接近時に避難場所

を尋ねられた際は、手を尽くしても正確な情報をつかめなかった.  限界が見え始

めていた中で、日本人側から「何かできないか」と声が掛かり、有志による友好協

会設立へ歯車が回り始めた。 

Chị Giang làm việc tại trường NakamuraGakuen, nơi đào tạo lao động ngành điều dưỡng 

chăm sóc trong thành phố, chị thành lập hội năm 2019, hỗ trợ tư vấn về cuộc sống tại 
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Tỉnh thông qua mạng xã hội. Các thành viên người Việt Nam khác cũng hợp tác trong 

hoạt động này, nhưng có những trường hợp chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi gửi 

đến hàng ngày dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của mình, vì vậy khi được yêu cầu về 

địa điểm sơ tán trong khi cơn bão đang ập đến, chúng tôi đã gắng tìm kiếm thông tin 

nhưng cũng không chính xác. Trong lúc bắt đầu thấy được sự giới hạn trong việc hỗ trợ, 

thì phía người Nhật có đề xuất “ chúng tôi có thể giúp gì không” đó cũng là khởi đầu cho 

ý muốn xây dựng thành lập Hội Hữu Nghị. 

 

 県内に約７０の国際交流・協力団体がある中、設立総会にオブザーバーで参加し

た県国際交流協会の川添哲郎常務理事兼事務局長は「今までにない、新しい形で

協会が組織化された」と指摘。ベトナム人の草の根の活動が県民に伝播（でんぱ）し

て立ち上がった友好協会が、これからの共生社会の基軸となることに期待を寄せ

る。  

Tham dự tại buổi lễ thành lập hội ông Kawazoe Tetsuro Giám đốc kiêm tổng thư ký điều 

hành của Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế của Tỉnh đã phát biểu rằng tỉnh hiện có khoảng 70 

hội “ cho đến nay chưa có hội nào thành lập theo hình thức mới giống như vậy” Chúng 

tôi hy vọng rằng Hội Hữu Nghị, được thành lập bằng cách lan tỏa các hoạt động cơ sở 

của người Việt Nam đến người dân của Tỉnh, sẽ trở thành nền tảng của một xã hội cộng 

sinh trong tương lai. 

 

 メンバーには大学教授や弁護士らも名を連ね、専門性の高い相談にも対応でき

る体制が整った。今月下旬以降、徐々に活動を本格化させる予定で、ジャンさんは

意気込みを新たにする。 

 「協会についての周知や協力者の確保などまだ課題は多いが、まずは県内で暮ら

すベトナム人がどのようなサポートを求めているかを把握することが急務。皆で協

力してより暮らしやすい宮崎を目指したい」 

                                                       ＝第３部おわり＝

Ban tổ chức bao gồm các giáo sư đại học và luật sư đảm bảo đội ngũ để đối ứng với những 

nội dung tư vấn cần tính chuyên môn cao. Từ cuối tháng này, chị Giang sẽ tiếp tục thực 

hiện mong muốn của mình bằng việc từng bước thực hiện các hoạt động theo như dự định. 

Còn nhiều vấn đề chẳng hạn như phổ biến thông tin về hiệp hội và những người hợp tác 

nhưng, trước hết, cần phải hiểu rõ người Việt Nam đang sinh sống tại tỉnh đang cần sự hỗ 

trợ như thế nào. Mong muối mọi người cùng nhau cố gắng để biến Miyazaki trở thành 

một nơi dễ sống hơn. " 

= Hết Phần 3 = 


