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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③「特定技能」～能力高く即戦力活躍幅広がる／「期限付き」見直し訴え 

 Mục 3 phần 4 " Kĩ năng đặc định " ~ Nâng cao năng lực mở rộng phạm vi chiến lược hoạt động  

/ Kêu gọi xem xét lại " Thời hạn đi kèm " 

 

「次はこっちの列を収穫します」。高原町のブロッコリー畑で５月下旬、農業生産法人

「四位農園」（小林市）で働くベトナム人のレ・ホアン・アインさん（２６）が慣れた

手つきで収穫機を動かし、周囲に的確に指示を出した。昨年９月、在留資格を「技能実

習」から「特定技能」に切り替えた。同法人に入って４年目。技能実習生、そして日本

人従業員も引っ張るリーダーの一人だ。 

" Tiếp theo là thu hoạch ở luống rau này" Anh Lê Hoàng Anh (26) người Việt Nam vừa chỉ thị 

những nhân viên xung quanh vừa vận hành máy thoăn thoắt tại khu ruộng bông cải xanh thuộc 

Takaharu vào cuối tháng 5 ở " Nông trại Shii "(thành phố Kobayashi). Tháng 9 năm ngoái anh đã 

chuyển tư cách lưu trú từ " Thực tập sinh " sang " Kĩ năng đặc định ". Anh vào công ty được 4 

năm. Anh cùng với nhân viên người Nhật là nhóm trưởng quản lý các thực tập sinh khác. 

 

 

 

 

 

写真説明／特定技能に切り替え、四位

農園で働くレ・ホアン・アインさん（手

前）。後輩の技能実習生や日本人従業

員に頼られる存在だ＝高原町西麓 

 Giải thích ảnh / Anh Lê Hoàng Anh 

( phía trước ) làm việc ở Nông trường Shii, 

chuyển sang kĩ năng đặc định. Anh là 

người mà nhân viên người Nhật cũng như 

những thực tập sinh đi sau có thể tin cậy = 

Nishifumoto thị trấn Takaharu 
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 野菜や茶の生産、加工を手掛ける同法人は、若い人材を求めて２００５年から技能実

習制度を活用。特定技能については、アインさんのように資格を切り替えた元実習生に

加え、新型コロナウイルス禍で入国制限が厳しくなる直前の今年１月にベトナムから４

人を迎えており、計２１人が在留期間が最大５年の特定技能「１号」で働く。 

 Công ty hiện đang chế biến, sản xuất chà và rau do nhu cầu cần người trẻ nên từ năm 2005 đã 

sử dụng tu nghiệp sinh. Về kĩ năng đặc định, bao gồm cả những cựu thực tập sinh đã thay đổi tư 

cách lưu trú như anh Anh, vào tháng 1 năm nay trước khi việc hạn chế nhập cảnh khắt khe do 

dịch covid thì đã đón 4 người từ Việt Nam, tổng có 21 người làm việc theo dạng kĩ năng đặc định 

" Số 1 " thời hạn lâu nhất là 5 năm. 

 

 「コロナで帰国を諦めて特定技能を選んだが、技能実習より仕事の幅が広がって楽し

い。時給も上がったので、夢の旅行会社設立に向けた準備期間にする」とアインさん。

特定技能の多くは技能実習を経ており、四位廣文会長（６９）は「彼らの能力は非常に

高い」と即戦力として重宝する。 

 " Do dịch covid nên tôi đã thôi ý định về nước và chọn chuyển sang dạng kĩ năng đặc định,  

cảm thấy vui hơn do phạm vi làm việc rộng hơn so với thực tập sinh. Vì lương cũng tăng hơn, 

nên tôi coi đây là khoảng thời gian chuẩn bị cho việc thành lập công ty du lịch mà tôi hằng mơ 

ước "  

 Có nhiều người theo dạng kĩ năng đặc định thông qua con đường tu nghiệp sinh, chủ tịch công 

ty ông Shii Hirohumi nói " Năng lực của các bạn ấy rất là cao " rất hữu ích khi mà chúng tôi có 

thể sử dụng được ngay. 

 

   □    □ 

 外国人の就労拡大に向けて１９年に創設された特定技能。出入国在留管理庁によると、

今年３月末の在留者は全国２万２５６７人で、前年同期の３９８７人から６倍近く増加。

本県も９人から１３３人に伸びた。 

 Kĩ năng đặc định được áp dụng vào năm 2019 để hướng đến việc mở rộng phạm vi lao động cho 

người nước ngoài. Theo cục quản lý xuất nhập cảnh, số người cư trú cuối tháng 3 năm nay là 

22.567 người, từ 3987 người cùng thời kì vào năm ngoái tăng lên gần 6 lần. Trong tỉnh cũng từ 9 

người lên 133 người. 

 

 福岡出入国在留管理局は「コロナ禍の入国制限で、技能実習から特定技能への移行が

大幅に増えた」と背景を説明。一方、政府が当初見込んだ「５年間で最大３４万５千人」

とはなお乖離（かいり）しており、今後どこまで広がっていくかが注目点だ。 

 Cục quản lý xuất nhập cảnh Fukuoka giải thích bối cảnh " Do hạn chế nhập cảnh do covid, nên 

nhiều người chuyển từ thực tập sinh sang kĩ năng đặc định ". Mặt khác, hiện vẫn còn cách xa con 

số lúc đầu chính phủ dự đoán là " Trong 5 năm con số lên 345.000 người ", sau này điểm được 

chú ý là nó sẽ mở rộng đến đâu. 
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 四位農園は担い手を確保するため、特定技能者には大型特殊とフォークリフトの免許

取得を推奨し、取得費全額を法人で負担。資格の有無や業務内容に応じた手当創設など

も検討している。「きつくて安いという業界の体質を変え、労働環境や生活の質を高め

ることが重要。安い労働力を求めるばかりでは先はない」と四位会長。ただ、外国人材

への投資にも踏み切る中で大きなジレンマを抱く。 

 Nông trường Shii để đảm bảo nguồn lao động, sẽ đề xuất những người theo diện kĩ năng đặc 

định lấy bằng xe nâng, các loại xe xúc và cẩu, toàn bộ chi phí học bằng công ty sẽ chịu. Công ty 

cũng xem xét việc trợ cấp tùy vào nội dung công việc và có bằng hay không. Chủ tịch công ty 

Shii nêu quan điểm " Cần phải thay đổi ngành làm việc vất vả mà lương thấp, nâng cao chất lượng 

cuộc sống và môi trường làm việc. Nếu chỉ toàn mong muốn có nguồn lao động rẻ thì sẽ không 

có tương lai ". Tuy nhiên, trong vấn đề bắt tay đầu tư vào nguồn nhân lực nước ngoài sẽ là song 

đề lớn.  

 

 在留期間の上限がなく、今後活用が本格化する見通しの特定技能「２号」は「建設」

「造船・舶用工業」のみが対象で、農業が活用できる１号はいずれ帰国する期限付きの

人材。また、時にコロナや経済発展など送り出し国の情勢に左右されるため、人員面で

特定技能、技能実習に頼り切ることはリスクが伴う。 

 Không có giới hạn thời gian lưu trú, sau này được áp dụng là kĩ năng đặc định " Số 2 " dự kiến 

đưa vào chính thức chỉ dành cho " Xây dựng " " Đóng và chế tạo thuyền ", Số 1 có thể hoạt động 

trong lĩnh vực nông nghiệp thì là một trong những ngành nguồn nhân lực bị giới hạn thời gian về 

nước. Ngoài ra, do bị chi phối bởi những nước phái cử như vấn đề covid hoặc nền kinh tế phát 

triển, về mặt nhân viên việc dựa vào thực tập sinh, kĩ năng đặc định thì sẽ kèm theo rủi ro. 

 

 四位会長は外国人労働者と長年向き合ってきた経験から訴える。「国は現場の声を踏

まえ、農業を２号に加えるなど柔軟に制度を見直し、受け入れ側が彼らと共生した未来

を切り開けるようにすべきだ」 

 Chủ tịch Shii sau nhiều năm làm việc cùng người lao động nước ngoài kêu gọi " Nhà nước xem 

xét tiếng nói của doanh nghiệp, nên xem lại chế độ một cách linh hoạt hơn như đưa nông nghiệp 

vào kỹ năng đặc định số 2, phải mở ra tương lai cộng sinh giữa doanh nghiệp và các bạn thực tập 

sinh ". 

 


