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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 " 

 

■「在福岡ベトナム総領事ヴー・ビン氏に聞く」～ 

言葉、文化の壁 解消を／実習生の記事に感謝 

“ Phỏng vấn ngài Vũ Bình Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Fukuoka” Giải pháp Rào 

cản ngôn ngữ và văn hóa/ Bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến các bài báo về Thực Tập Sinh. 

 

 ベトナム人技能実習生２人を含む４人が

犠牲になった昨年９月の椎葉村の土砂災

害で、１日に日向市で執り行われた犠牲

者のお別れの会に参列した在福岡ベトナ

ム総領事館のヴー・ビン総領事（５９）が、

宮崎日日新聞の取材に応じた。 

技能実習制度の問題や、共生に向けて必

要な取り組みを聞いた。 

Ngài Vũ Bình Tổng lãnh sự quán Việt Nam 

tại Fukuoka đã tiếp nhận phỏng vấn của báo 

Miyanichi nichi shinbun vào ngày 1 tại thành 

phố Huyga khi ông đến tham dự lễ tiễn đưa 

các nạn nhân thảm họa do sạt lở đất tại xã 

Shiiba hồi tháng 9 năm ngoái khiến 4 người 

thiệt mạng, trong đó có 2 thực tập sinh người 

Việt Nam.  

Chúng tôi đã hỏi về các vấn đề của chế độ 

thực tập sinh và những nỗ lực cần thiết để cùng sinh sống trong cộng đồng.  

 

－本県でもベトナム人技能実習生が増加している。 

 「ベトナムから多くの若者が夢を抱き、日本に旅立っている。母国の多くの都市は

豊かではなく、そうしたところから日本語能力が不十分なまま来日する人も多い。

ベトナムにいる時と同じ考え方のままで日本で過ごし、トラブルが起きるのも報道



(C) 2021 Miyazaki Nichinichi Shimbun. All Rights Reserved.. 

2 

 

されている通りだ」 

Số lượng thực tập sinh người Việt Nam trong tỉnh đang tăng dần. 

 “Nhiều bạn trẻ Việt Nam mang trong mình ước mơ và lên đường sang Nhật. 

Nhiều thành phố tại đất nước tôi không giàu có, và nhiều người đến Nhật Bản với trình 

độ tiếng Nhật không đủ. Có những báo cáo cho rằng trong thời gian ở Nhật Bản vẫn giữ 

nguyên lối suy nghĩ giống như khi ở Việt Nam dẫn tới đã có những rắc rối xảy ra.” 

 

 －問題が起こる原因は。  

「日本の文化や考え方、慣習に関する学習が足りていないことにある。だが、日本

で厳しい仕事をするよう命令され、言葉も分からない状況でうまくいかない事態

に陥るのは当然のことではないか」 

Nguyên nhân xảy ra vấn đề 

“Có nguyên nhân do chưa học đầy đủ về văn hóa, phong tục tập quán, cách suy nghĩ của 

Nhật Bản. Tuy nhiên, khi được lệnh làm một công việc khó trong tình trạng không biết 

tiếng thì đương nhiên sẽ không thể làm tốt được công việc ”  

 

 －監理団体や受け入れ企業の指導や対応が不十分なケースもある。 

 「実習生は仕事を学び、日本の生活に慣れるために努力する義務がある。受け入

れ側も環境を整え、実習生に丁寧に指導する体制をつくることが求められる。文化

の違いを共有し、実習生を励ましてほしい。領事館が中心となって行政や監理団体

などに働きかける必要もある。各地の首長には実習開始から数カ月後に、日本語

や文化を再講習するシステムを構築できないか提案している」 

Một số trường hợp còn thiếu sự hướng dẫn, đối ứng từ phía công ty chủ quản và tổ chức 

giám sát.  

“Thực tập sinh có nghĩa vụ phải lỗ lực học việc, làm quen với cuộc sống ở Nhật. Phía 

công ty chủ quản thì cần phải tạo môi trường và đội ngũ hướng dẫn tận tình chỉ dạy cho 

thực tập sinh. Điều đó cũng cần thiết để Lãnh Sự Quán đóng vai trò trung tâm trong việc 

làm việc với chính quyền và các tổ chức giám sát. Chúng tôi đang đề xuất với các lãnh 

đạo của từng khu vực xem xét có thể xây dựng một hệ thống để học lại Văn Hóa, tiếng 

Nhật trong khoảng vài tháng từ lúc mới bắt đầu thực tập" 

 

実習生に関心を持って報道されているのは本当にありがたい。県民がどれだけ実

習生に関心を持っているかを知った。宮崎で生活する上でどのような行動が正し

いか、実習生たちが記事を通して理解できるきっかけになることを願っている」  

 （日向市・宮崎日日新聞社日向支局で） 
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Tôi rất cảm ơn vì báo chí đã quan tâm và đưa tin về thực tập sinh. Thông qua đây tôi cũng 

biết được mức độ quan tâm của người dân trong Tỉnh đối với các thực tập sinh. Tôi mong 

rằng các thực tập sinh thông qua các bài viết này sẽ có thể hiểu được cách cư xử phù hợp 

với cuộc sống ở Miyazaki " 

(Tại chi nhánh Hyuga công ty báo Miyazaki Nichinichi Shinbun, Thành Phố Hyuga) 

 


