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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④「制度のズレ」～継続希望 現場と乖離 

Mục 4 phần 4 “Chế độ lệch lạc” ~ Tiếp tục nuôi hi vọng  Công trường và khoảng cách. 

 

「今の子たちがインドネシアに帰ったら技能実習生の受け入れはやめようと思

っているんです」。串間市奈留の葉タバコ農家吉田宗充さん（６０）は、外国人

技能実習制度を利用する難しさを知り、次の実習生を受け入れないことにした。

約３年前に受け入れ、大切に育ててきたインドネシア人の実習生２人は、在留期

限を迎える来月に帰国する。“巣立ち”を前に「せっかく一人前になったのに」と

複雑な思いでいる。 

“Tôi dự định sẽ ngừng tiếp nhận thực tập sinh sau khi các thực tập sinh hiện tại trở về 

Indonesia” Yoshida Munemitsu (60 tuổi) chủ trang trại trồng cây thuốc lá ở Naru thành 

phố Kushima quyết định sẽ không tiếp tục tiếp nhận thực tập sinh nữa sau khi đã thấy rõ 

sự khó khăn khi vận dụng chế độ thực tập sinh người nước ngoài. Khoảng 3 năm trước 

đã tiếp nhận 2 thực tập sinh Indonesia sau khi đã được đào tạo bài bản thì tháng sau là hết 

hạn lưu trú và về nước. Ông chia sẻ với cảm xúc lẫn lộn trước khi thực tập sinh “Rời Tổ”, 

và tỏ tiếc nuối “ mặc dù đã thành thạo công việc”.  

 

 

 

写真説明／インドネシア

人の技能実習生２人に仕

事や生き方などを教えて

きた吉田宗充さん（右）。外

国人技能実習制度の難し

さを痛感している＝串間

市奈留 

Giải thích ảnh/ Ông Yoshida 

( bên phải) hướng dẫn về công 

việc và cách sống cho 2 thực 

tập sinh Indonesia. Cảm thấy 

rõ khó khăn của chương trình 

đào tạo thực tập sinh người 

nước ngoài= Naru Thành phố 

Kushima 
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 ２人はアルディ・サエプディンさん（２１）とエム・アルフィクリー・ユザ・

プトラさん（２２）。吉田さんを「お父さん」と慕い、吉田さんは息子のように

かわいがった。人手が増えたことで農地も約１・３倍に拡大させた。休日に地元

の料理店で「何でも好きなものを食べろ」と声を掛ける姿には、家族のようなぬ

くもりがあった。 

Anh Aldi・Saepudin(21) và M・Al・Fikry・Yuza Putra(22), 2 anh rất quý mến ông “bố” 

Yoshida, ông Yoshidda thì thương họ giống như con trại vậy. Nhờ nhân lực tăng thêm 

mà trang trại được mở rộng được diện tích lên 1,3 lần, cứ vào mỗi cuối tuần tại quán ăn 

địa phương ông lại dẫn các bạn tới và luôn nói “Hãy ăn thỏa thích ” cảm giác được sự ấm 

cúng giống như gia đình vậy. 

 

「帰るのは分かっていたのだけど」。真面目に育ててきただけに苦悩もある。「新

しい実習生に一から指導してもまた数年後には帰ってしまう。何度も受け入れ

るのは厳しい」 吉田さんは在留資格「特定技能」に切り替えることや昇給も提

案して引き留めた。しかし、２人とも給料を元手に母国に既に畑と田んぼを購入

しており、夢だった農業を始める準備を整えているという。 

“Tôi cũng hiểu là phải về nước nhưng” nhưng việc chỉ dạy nghiêm chỉnh cũng đã rất vất 

vả rồi. “Thực tập sinh mới phải dạy lại từ đầu rồi vài năm cũng về, tiếp nhận mỗi lần như 

thế rất khó”, ông Yoshida cũng đề xuất giữ các bạn lại và chuyển tư cách lưu trú sang "kỹ 

năng đặc định" đồng thời nâng lương. Tuy nhiên, cả hai đều đã mua ruộng vườn ở quê 

nhà bằng tiền lương của mình và sẵn sàng bắt đầu ước mơ làm nông nghiệp của mình.  

 

   □    □ 

 技能実習や特定技能の制度設計は実習生にとっても壁となっている。延岡市

粟野名町の家具製作・店舗内装メーカー「キサヌキ」（木佐貫浩司社長、４６人）

で働くベトナム人女性の実習生グェン・ティ・ズンさん（２７）は「せっかく日

本で技術を身に付けた。もっと働いて伸ばしたい」と意欲的に話す。しかし、そ

の思いはかなわない。 

Thiết lập chế độ thực tập sinh kỹ năng hay kỹ năng đặc định cũng đều có nhiều rào cản 

đối với các bạn thực tập sinh. Chị Nguyễn Thị Dung (27) nữ thực tập sinh Việt Nam làm 

việc tại công ty sản xuất đồ nội thất và cửa hàng gia dụng "Kisanuki"(Chủ tịch là ông 

Koji Kisanuki, có 46 nhân viên) ở khu Awanomyo thành phố Nobeoka “ Chị chia sẻ ước 

mong “Đã cất công đi Nhật học được kỹ thuật của Nhật rồi, nên tôi rất muốn được kéo 

dài thời gian làm việc” tuy nhiên mong muốn đó không thể được. 

 

 技能実習で認定されている８５職種のうち、特定技能に移行できるのは５１

職種のみ。ズンさんの職種である「家具製作」は移行が認められていない。この
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ため、ズンさんは５年の技能実習を終える約半年後には母国に帰らざるを得な

い。 同社ではズンさんを含むベトナム人実習生１４人が働いている。同社総務

部で実習生担当の広瀬翔子さん（３２）は「ズンさんは会話も仕事も日本人と比

べて遜色が無く、頼りになる存在。本人が望めばずっと一緒に働けれるような制

度になればいいのに」と悔しさをにじませる。 

Trong 85 nghành nghề được cấp phép tiếp nhận thực tập sinh, thì 51 loại nghành nghề 

được cấp phép chuyển sang chế độ kỹ năng đặc định, nghành nghề chị Dung đang làm là 

“ Sản xuất nội thất” thì không được phép chuyển. Vì thế, khoảng gần nửa năm nữa là kết 

thúc 5 năm thực tập sinh chị Dung buộc phải trở về nước. 

Cùng với Dung có 14 thực tập sinh Việt Nam cùng làm trong công ty. Người chịu trách 

nhiệm quản lý thực tập sinh là chị Hirose (32) phòng tổng vụ của công ty chia sẻ với tâm 

trạng đáng tiếc “Dung là người đáng tin cậy, trong công việc và giao tiếp không thua kém 

gì so với nhân viên người Nhật, Dung thường nói tôi ước giá mà có chế độ mà tôi có thể ở 

lại cùng làm việc lâu dài thì tốt biết mấy” 

 

 全国で多くの実習生を支援する「移住者と連帯する全国ネットワーク」の鳥井

一平代表理事は「地域や産業は定住することも選択肢とした労働者を求めており、

実習生はより長く自由に働ける環境を望んでいる。 実態に合った制度にしなけれ

ばならない」と指摘する。 

外国人労働者を巡る制度と現場の実態は、大きく乖離（かいり）したまま放置され

ている。 

Ông Ippei Torii giám đốc đại diện “ Mạng lưới liên kết người di cư trên toàn quốc” giúp 

đỡ rất nhiều thực tập sinh trên toàn quốc đã chỉ ra “ tại địa phương, các nghành nghề sản 

xuất đã chấp nhận lựa chọn người lao động định cư, mong muốn thực tập sinh cũng có 

thể tự do và ở lại làm việc thời gian dài hơn. Vì vậy cần phải có chế độ phù hợp với thực 

tế”. Chế độ xoay quanh lao động nước ngoài và tình trạng thực tế tại công trường còn 

khoảng cách lớn. 

 

 

 


