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「シンチャオ みやざき 外国人労働者はいま」 第４部「受け入れの実態」 

 “ Xin chào Miyazaki Thực trạng người lao động nước ngoài "  

Phần 4 " Thực trạng tiếp nhận "  

 

■４部の①「過剰接待」～「実習生ビジネス」過熱／法外な手数料 夜の街に 

 Mục 1 phần 4 " Tiếp đãi quá mức " ~ " Kinh doanh thực tập sinh " quá náo nhiệt/ Thu phí ngoài 

quy định  Tại khu phố đêm 

 

ベトナム人技能実習生が現地の送り出し機関に支払う法外な手数料が問題となってい

る。ベトナム政府は最大３６００ドル（約４０万円）と定めているが、県内では８０万

～１００万円を徴収され、その借金返済のために働く実習生も多い。なぜ高額な手数料

の徴収が横行しているのか－。背景を探ると、受け入れ企業や監理団体に対する現地で

の「過剰接待」が常態化し、実習生たちが食いものにされている一端が浮かび上がって

きた。 

 Việc thực tập sinh Việt Nam phải trả phí ngoài quy định cho công ty môi giới đang trở thành vấn 

đề nhức nhối. Chính phủ Việt Nam đã quy định mức tiền thu cao nhất là 3.600 usd ( khoảng 

400.000 yên ), tuy nhiên trong tỉnh cũng có những thực tập sinh phải làm việc để trả nợ do bị thu 

từ 800.000 đến 1.000.000 yên. Tại sao việc thu phí cao lại diễn ra tràn lan như thế. Khi tìm hiểu 

bối cảnh, vấn đề " Tiếp đãi quá mức " ở Việt Nam đối với nghiệp đoàn và công ty tiếp nhận là vấn 

đề bình thường, do đó thực tập sinh như là con mồi.  

 

 

写真説明／高級飲食店が集まるベトナ

ムの首都ハノイの旧市街。日本人への

過剰接待が繰り広げられている。現在

は新型コロナウイルス感染拡大の影響

で店舗は休業し、人通りが減っている

＝５日（現地ベトナム人提供） 

 Giải thích ảnh / Phố cổ Hà Nội của Việt 

Nam nơi tập trung nhiều nhà hàng cao cấp. 

Việc tiếp đãi quá mức với người Nhật ngày 

một lan rộng. Do ảnh hưởng của covid nên 

các quán hàng đang nghỉ, người đi lại ít = 

ngày mùng 5 ( ảnh do người Việt Nam sống 

ở đó cung cấp ) 
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 県内在住のベトナム人の友人で、首都ハノイにある送り出し機関で働くブ・ディン・

チョンさん（仮名）が宮崎日日新聞の電話取材に応じ、過剰接待の実態を説明してくれ

た。 

 Thông qua người bạn Việt Nam đang sống trong tỉnh, báo Miyanichi đã có cuộc phỏng vấn bằng 

điện thoại với anh Vũ Đình Trọng ( tên giả ) làm việc trong một công ty phái cử ở thủ đô Hà Nội, 

và đã được anh ấy cho biết thực trạng của việc tiếp đãi quá mức.  

 

 接待は送り出し機関の視察や実習生の面接などが終わった夕方、高級レストランで始

まる。送り出し機関の職員の案内で、夜が更けるのに合わせてホステスが同席するバー

やカラオケ店へとはしごするという。ベトナムには３００以上の送り出し機関があり、

そのほとんどがハノイに拠点を置くため、こうした接待の現場を目にするのは珍しいこ

とではないという。 

 Việc tiếp đãi diễn ra vào chiều tối sau khi kết thúc gặp gỡ công ty phái cử và phỏng vấn thực tập 

sinh, đầu tiên là đi nhà hàng cao cấp. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công ty phái cử, nghe nói 

về khuya thì uống rượu ở quán karaoke và bar có kèm tiếp viên. Ở Việt Nam có trên 300 công ty 

phái cử, vì hầu hết được đặt ở Hà Nội, nên việc chứng kiến thấy cảnh tiếp đãi như thế này không 

có gì lạ.  

 

 接待に力を入れるのは、監理団体や受け入れ企業が「お得意さま」だからだ。実習生

の受け入れが決まると、受け入れ企業から監理団体を通して人件費や講習費などの手数

料が支払われる。実習生からも法外な手数料を受け取るため、実習生の送り出しは一大

ビジネスとなっている。過熱ぶりはすさまじく、「ホテルや飛行機代だけでなく、ベト

ナムでは禁止されている風俗店の料金まで支払う機関もある」と明かした。 

 Nhiệt tình trong vấn đề tiếp đãi là vì nghiệp đoàn và công ty tiếp nhận là những " khách hàng 

thân thiết". Khi mà quyết định lấy thực tập sinh, thì bên phía công ty phái cử sẽ nhận được tiền 

phí đào tạo và tiền công từ công ty tiếp nhận thông qua nghiệp đoàn. Vì thu được cả tiền phí ngoài 

quy định từ thực tập sinh, nên việc đưa thực tập sinh đi đang là mảng kinh doanh lớn, tình trạng 

này diễn ra quá náo nhiệt, anh cũng kể rằng " Không chỉ là trả phí máy bay và khách sạn, mà còn 

có nơi còn phải trả cả tiền cho việc đi dịch vụ người lớn mặc dù dịch vụ này bị cấm ở Việt Nam 

". 

   □    □ 

 高額な接待費はどこから捻出されているのか－。チョンさんは「実習生から徴収する

法定外の手数料が元手となっている」と話す。実習生たちが銀行や親戚から借金して調

達した手数料は夜の街に消えていく。一方で多くの実習生が借金返済に追われ、生活を

切り詰めている。 

 Số tiền tiếp đãi lớn như thế lấy ở đâu ra. Anh Trọng nói " Đó là số tiền có trong tay do đã thu phí 

ngoài quy định từ những thực tập sinh ". Số tiền mà những thực tập sinh đi vay mượn từ ngân 

hàng, anh em họ hàng bị tiêu tốn vào những bữa tiệc ban đêm. Mặt khác nhiều thực tập sinh do 

phải lo trả khoản nợ, nên phải chi tiêu tiết kiệm.  
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 チョンさんは自身の勤務先について、「常識の範囲内の食事程度にとどめている。手

数料も法定基準を守っている」と説明する。 

 ベトナムの政府監察院は３月、２０１８年まで約６年間の実態をまとめ、「担当官庁

による監督が行き届かず、実習生が法外な手数料を支払う状態が続いてきた」と現状を

認めて批判した。 

 Anh trọng giải thích về nơi mình làm " Chỉ dừng lại ở việc mời các bữa ăn trong phạm vi cho 

phép, công ty cũng tuân thủ việc thu tiền lệ phí theo quy định ". 

 Thanh tra chính phủ Việt Nam đến tháng 3 năm 2018 đã tổng hợp lại thực trạng trong 6 năm, đã 

thừa nhận và phê bình " Việc giám sát của cơ quan phụ trách đã không giám sát chặt chẽ, nên vẫn 

diễn ra tình trạng thực tập sinh phải trả các khoản phí ngoài quy định ".   

 

 政府は監視の目を強めたとされるが、コロナ禍で送り出し業務は停滞し、日本とベト

ナムをまたぐ構造的な腐敗は解決されておらず根っこは残ったままだ。 

 チョンさんは「実習生を受け入れる日本の企業や監理団体が悪質な送り出し機関の誘

いを断るなど毅然とした対応を取らなければ、実習生はこれからも苦しみ続ける」と訴

える。 
 Chính phủ đã tang cường giám sát chặt chẽ, nhưng do dịch Covid nên việc đưa người đi bị đình 
trệ, tình trạng mục nát vượt ra ngoài quy chuẩn giữa Nhật Bản và Việt Nam vẫn chưa được giải 
quyết và vẫn còn gốc rễ. 

 Anh Trọng cũng cho biết " Công ty và nghiệp đoàn nơi tiếp nhận thực tập sinh nếu không có 

biện pháp cứng rắn để từ chối các công ty phái cử xấu, thì từ bây giờ tình trạng thực tập sinh chịu 

khổ cũng vẫn còn tiếp diễn ". 

 

   ×    × 

 外国人技能実習生の受け入れを巡り、実習生たちが不当に搾取されたり、犯罪に巻き

込まれたりするケースが増えている。外国人技能実習制度の制度設計と実態のズレも多

くの弊害を生んでいる。第４部「受け入れの実態」では県内やベトナムの状況、自治体

の取り組みを問う。 

 Xoay quanh vấn đề tiếp nhận thực tập sinh người nước ngoài, các trường hợp thực tập sinh bị 

bóc lột, bị vướng vào trộm cắp vẫn đang tăng lên. Nảy sinh ra nhiều tệ nạn do sự khác nhau giữa 

việc thiết lập chế độ thực tập sinh người nước ngoài với tình hình thực tế. Trong phần 4 " Thực 

trạng tiếp nhận " đặt ra câu hỏi về nỗ lực của chính quyền địa phương, tình trạng ở Việt Nam và 

trong Tỉnh.  

 

 


