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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⑤「行政の動き」～調査なく実態不透明 

Hành động của chính quyền ~ Không rõ thực trạng nếu không điều tra 

 

漁業のまち延岡市北浦町で小さな“建設ラッシュ”が起こっている。外国人技能

実習生たちを受け入れる地元の漁業者や建設業者が土地や空き家を購入し、従

業員寮を新築し、古い家を改築。港町にはそこで暮らす外国人の姿があちこちで

見られるようになっている。 

 水産加工業を経営する６０代男性は「町に外国人が増えたのは数年前から。現

場でも外国人がどんどん存在感を増している」と町の変化を肌で感じている。 

Thị trấn biển Kitauramachi thành phố Nobeoka đang xảy “ cơn sốt xây dựng” nhỏ. Ngư 

nghiệp và công ty xây dựng địa phương tiếp nhận thực tập sinh họ mua nhà cũ, đất trống, 

cải tạo xây dựng kiến thiết lại nhà làm ở cho nhân viên. Tại khu phố Cảng thỉnh thoảng 

thấy bóng dáng người nước ngoài sinh sống ở đây. 

Người đàn ông (60) đại diện doanh nghiệp chế biến thủy sản nói cảm nhận của về sự thay 

đổi của thị trấn “ Tại thị trấn người nước ngoài đã tăng nhiều từ vài năm trước. Sự tồn tại 

của người nước ngoài tại công trường cũng ngày càng gia tăng” 

 

 

写真説明／勤務先の水産加

工会社から寮に帰宅する延

岡市北浦町のベトナム人技

能実習生たち。漁業のまち

を支える貴重な人材だが市

は労働や暮らしの実態を把

握していない  

"Giải thích hình / Những thực 

tập sinh Việt Nam ở Kitaura, 

thành phố Nobeoka, trở về ký 

túc xá từ nơi làm việc công ty 

chế biến thủy sản. Nguồn nhân 

lực quý giá để hỗ trợ nghành 

ngư nghiệp, nhưng thành phố 

chưa nắm được thực tế về lao 

động và sinh hoạt. 
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同市企画課によると、住民基本台帳（今月１日時点）では、町の人口３２５０

人のうち６５歳以上は１４０３人（４３・１％）と高齢化が進む一方、２０、３

０代の若者は４５１人（１３・８％）にとどまる。深刻な労働力不足は、５年前

の１６人から一気に増えた外国籍の住民５５人が補完することで、町の産業を

支えている。 

Theo phòng kế hoạch của Thành phố này, dựa vào sổ đăng ký thường trú ( thời điểm 

tháng 1) trong 3251 người dân khu phố thì người cao tuổi có chiều hướng tăng, số người 

trên 65 tuổi là 1403 người ( 43.1%), người trẻ độ tuổi 20, 30 chỉ dừng lại ở 451 người 

(13,8%). Thiếu lao động nghiêm trọng, để hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh 

của thành phố bằng cách tăng từ 5 năm trước là 16 người bổ xung tăng lên lên 55 người 

lao động mang quốc tịch nước ngoài.  

 

 ５５人はどのような労働実態にあるのか－。同課に聞くと、「住基台帳に記載

している国籍、在留資格、氏名、生年月日などは把握しているが実態調査などは

行っておらず、勤務先や職種は把握していない」という。 

Trong 55 người này thì thực trạng lao động của họ ra sao. Chúng tôi đã hỏi phòng Phát 

triển thành phố và được trả lời “ chúng tôi nắm được quốc tịch, tư cách lưu trú, họ tên, 

ngày tháng năm sinh trên sổ lưu trú nhưng chưa điều tra thực tế, nên không nắm được 

nghành nghề và nơi làm việc của họ” 

町中心部にある同市北浦総合支所も「外国人が多くなったとは感じているんで

すが」と心もとない。同市を含む県内のほとんどの市町村が同じ状況にあり、県

オールみやざき課は「現状把握ができていないことは課題」と認める。 

Chi nhánh tổng hợp Kitaura ở trung tâm thị trấn trong thành phố cũng cho biết “Cảm thấy 

rằng số lượng người nước ngoài đã tăng lên”. Hầu hết các thành phố, huyện, xã trực thuộc 

tỉnh, bao gồm cả thành phố này đều ở trong tình trạng tương tự, và bộ phận Prefecture all 

Miyazaki Tỉnh thừa nhận rằng "Việc mà không nắm bắt được thực tế là một vấn đề" 

 

   □     □ 

 

 「どの企業、職種にどれだけの外国人がいるのか分からず、支援の手を届けら

れない」。県国際交流協会は、防災情報や医療に関する情報を外国人にどう届け

るかに腐心している。 

自治体と違って住基台帳などがないため、同協会を訪れた外国人以外に、直接情

報を届けることができないからだ。 新型コロナウイルスのワクチン接種に関する

情報についても職場を通じた通知もできない。県内で最も外国人居住者の多い宮崎市国

際交流協会もホームページやＳＮＳで情報発信し、閲覧した人から拡散してもらうほか

ないという。 

“ Không nắm được có bao nhiêu người nước ngoài đang làm nghành nghề gì tại doanh 
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nghiệp nào, và không thể liên hệ để được hỗ trợ được." Hiệp hội giao lưu quốc tế đang 

mất nhiều công sức về truyền đạt thông tin liên quan y tế, thiên tai hỏa hoạn đến người 

nước ngoài.   

Khác với chính quyền địa phương vì không có sổ đăng ký thường trú, ngoài những người 

đã từng đến hội giao lưu quốc tế ra thì thông tin cũng không thể gửi trực tiếp đến những 

người khác. Liên quan đến chích ngừa corona không thể thông báo thông qua nơi làm 

việc được. Trong tỉnh người nước ngoài lưu trú nhiều nhất ở thành phố Miyazaki, Hiệp 

hội giao lưu quốc tế của thành phố cũng chỉ có các thông báo tin tức qua trang chủ và 

mạng xã hội. 

 

 国の統計も現状を把握しにくくしている。外国人雇用状況（厚生労働省）は産業別な

どは明らかにしているが全国市町村別の数字は発表しない。在留外国人統計（法務省）

は在留資格について全国市町村別の人数を示すが、就業先の産業別ではまとめておらず、

行政の縦割りが実態を不透明にしている。 

Theo thống kế toàn quốc cũng khó nắm được thực trạng hiện tại. Tình trạng tuyển dụng lao động 

nước ngoài ( Bộ y tế lao động) thấy được từng nghành nghề nhưng, số liệu không được công bố 

theo từng thành phố huyện xã trên toàn quốc. Theo thống kê người nước ngoài lưu trú ( Bộ pháp 

vụ) thể hiện số lượng người theo khu vực thành phố quận huyện trên toàn quốc liên quan đến tư 

cách lưu trú nhưng, không được tổng hợp theo ngành nghề và phân chia hành chính theo ngành 

dọc khiến tình hình thực tế không rõ ràng. 

 

 実習生ら外国人労働者を支援するＮＰＯ法人「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「どの産業で外国人が受け入れられているかによって、人手不足

の実態も把握できる。外国人の困りごとを把握できていない地方自治体は多く、独自の

データや調査があれば、政府へ制度改善を要望する材料にもなるのではないか」と指摘

する。 

Ông Ippei Torii, Giám đốc đại diện của tổ chức NPO “Mạng lưới liên kết người nhập cư trên toàn 

quốc” tổ chức hỗ trợ lao động thực tập sinh nước ngoài, cho biết “Tùy theo ngành nghề nào đang 

tiếp nhận người nước ngoài mà có thể nắm được tình hình thiếu hụt lao động thực tế. Nhiều chính 

quyền địa phương không thể nắm bắt được những khó khăn của người nước ngoài, nếu có dữ liệu 

và khảo sát, đó có thể là tài liệu để hy vọng chính phủ cải thiện chế độ tốt hơn”. 

 

 


