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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⑥「新たな一歩」～共生向け課題把握へ 

Mục 6 phần 4 “Bước tiến mới”  Nắm bắt vấn đề hướng đến cuộc sống cộng sinh. 

 

 県内に居住する外国人の労働や暮らしの実態が明らかにならない中、小林市は２０１

７年度、県内自治体に先駆けてアンケートによる独自調査を始めた。本年度は２回目の

調査を行い、技能実習生の就労状況や新型コロナ禍で外国人の暮らしがどう変わったか

を把握する狙いがある。 

Trong lúc mà chưa làm rõ được thực trạng của cuộc sống và lao động của người nước ngoài lưu 

trú trong tỉnh, năm 2017 thành phố Kobayashi chính quyền địa phương đã tiên phong trong việc 

điều tra dựa trên phiếu tham khảo ý kiến. Trong năm nay là lần thứ 2 khảo sát, nhằm mục đích 

nắm bắt được tình trạng lao động của thực tập sinh và dịch Corona đã ảnh hưởng như thế nào tới 

cuộc sống của người nước ngoài. 

 

 

調査のきっかけは同年までの１０年間で約２・５倍に増えていた外国人居住者が抱え

る課題を探ることだった。住民基本台帳に記載のない雇用形態や日本語能力のほか、災
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害情報の入手方法など約３０項目を質問。同年６月末時点の住基台帳にある１８歳以上

の全外国人４５５人に調査票を郵送し、１８０人が回答した。 

Nguyên do của việc khảo sát khoảng 10 năm cho đến năm nay số lượng người nước ngoài lưu trú 

tăng 2.5 lân, và tìm hiểu các vấn đề mà họ đang phải đối mặt. 

 Có 30 mục câu hỏi liên quan chẳng hạng như cách thức tiếp nhận thông tin thiên tai hỏa hoạn, 

năng lực tiếng nhật, tình trạng sử dụng lao động. Dựa vào sổ lưu trú thời điểm tháng 6, đã gửi 

phiếu khảo sát cho 455 người nước ngoài trên 18 tuổi, đã nhận được 180 lượt trả lời. 

 

 約８割が「医療機関にかかるとき通訳制度があったら利用したい」、約６割が「最寄

りの避難所を知らない」と答え、生活の場でさまざまな壁に直面していることが明らか

になった。結果を受け、市は市民と外国人が交流しながら日本語を学ぶ「にほんごサロ

ン」の開設や、ＳＮＳでの情報発信の多言語化を進めた。 

Trong đó 80% “ muốn sử dụng dịch vụ thông dịch liên quan đến y tế”, 60% “Không biết nơi lánh 

nạn gần nhất” cho thấy rõ họ đang phải đối mặt với nhiều những rào cản trong cuộc sống. Sau khi 

nhận kết quả, Thành phố đã bắt đầu thực hiện giao lưu người dân với người nước ngoài, mở ra 

“ hội quán tiếng nhật” cùng học tiếng nhật, truyền đạt thông tin bằng nhiều ngôn ngữ thông qua 

mạng xã hội.  

 

 本年度は約５７０人を対象に調査する計画で、同市地方創生課は「コロナ禍で外国人

が抱える悩みや困りごとも把握したい。外国人と共に暮らす意識を市全体に浸透させる

きっかけにしたい」と意欲を見せる。 

Trong năm nay, có kế hoạch khảo sát 570 người, với mong muốn “ nắm được khó khăn khổ cực 

của người nước ngoài trước đại dịch Corona, mong đây cũng là cơ hội để người dân ý thức và lan 

tỏa được cuộc sống chung với người nước ngoài.  

 

   □     □ 

 輸送や電子機器メーカーの工場が多く、人口約８０万人のうち外国人が約２万５千人

を占める浜松市は、約３０年前から外国人を対象にアンケート調査を続けている。市国

際課は「実態把握は将来的な政策の指針になる」と意義を語る。 

Thành phố Hamamatsu, nơi có nhiều nhà máy thiết bị điện tử và công ty vận chuyển, tổng dân số 

khoảng 800.000 người, trong đó có khoảng 25.000 người nước ngoài, đã thực hiện điều tra khảo 

sát liên tục trong 30 năm. Phòng Quốc tế của Thành phố cho biết, "Việc hiểu rõ tình hình thực tế 

là phương châm cho các chính sách trong tương lai." 

 

 調査は３、４年に１回行われ、本年度は９回目となる。義務教育を受けていない「不

就学児童」の掘り起こしにもつながった。日系ブラジル人の移民が多いのも特徴だが、

同課は「ベトナムやインドネシア人の技能実習生も増えつつあり、ますます必要性は高

まっている」とみる。 

Khoảng 3,4 năm thực hiện khảo sát 1 lần, năm nay là lần thứ 9 . Việc khảo sát lôi ra những vấn 

đề như là không tiếp nhận giáo dục bắt buộc"Trẻ nhỏ không đi học". Đặc biệt là số lượng lớn 
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người nhập cư Nhật Bản-Brazil nhưng, Phòng giao lưu quốc tế cũng cho biết “Số lượng thực tập 

sinh kỹ năng Việt Nam và Indonesia ngày càng tăng, và nhu cầu ngày càng cao”. 

 

 県内には独自の実態調査を行う自治体は小林市以外にはなく、県は「厚生労働省など

にデータを共有してもらえるように働き掛けたい」との考えにとどまる。 

 自治体が手をこまねく中、県内で新たな動きが出ている。県内在住のベトナム人を支

援するため４月に発足した「県日本・ベトナム友好協会」（理事長・根岸裕孝宮崎大教

授）は、ベトナム人対象のアンケートをフェイスブック上で５月から始めた。これまで

約５０件の回答があり、「街中にベトナム語表記が少なくて困る」「交通機関の利用や災

害時の情報が届かず不安」といった声が寄せられている。 

Tại tỉnh, ngoài Thành phố Kobayashi ra chưa có chính quyền địa phương nào tiến hành cuộc khảo 

sát, và phía Tỉnh đang suy nghĩ “ mong muốn khuyến khích Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi chia 

sẻ dữ liệu. 

Trong khi chính quyền địa phương đang khoanh tay đứng nhìn, thì tại tỉnh đã có hoạt động mới 

đang diễn ra. "Hội hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Miyazaki" (Chủ tịch: Hirotaka Negishi, Giáo sư Đại 

học Miyazaki), được thành lập vào tháng 4 để hỗ trợ người Việt Nam sinh sống tại tỉnh, bắt đầu 

đi vào hoạt động bằng thự hiện khảo sát cho người Việt Nam trên Facebook vào tháng 5. Cho đến 

nay, đã có khoảng 50 phản hồi, với những ý kiến "tại Thành phố ít nơi có ký hiệu tiếng Việt " và 

"Lo lắng rằng không thể nhận được thông tin thiên tai hỏa hoạn, và sử dụng phương tiện giao 

thông." 

 

 同協会メンバーで県ベトナム人交流会代表のホァン・ティ・ジャンさん（３６）＝宮

崎市清武町＝は「身近な所に課題は隠れている。県や市町村も実態把握を進めてほしい」

と注文する。多くの外国人が県内で働き、暮らす中で問題や課題が次々と明らかになっ

ている。外国人技能実習制度の在り方も問われている。隣人たちに心を寄せ、共に生き

る社会を築く努力が求められている。 

Hoàng Thị Giang (36 tuổi), thành viên của Hội Hữu Nghị và là đại diện Hội người Việt của Tỉnh 

cho biết: "Có nhiều vấn đề ẩn dấu xung quanh. Tôi mong muốn tỉnh và thành phố nắm được tình 

hình thực tế." 

Trong lúc mà ngày càng có nhiều người nước ngoài làm việc và sinh sống tại tỉnh, thì sẽ thấy rõ 

được các vấn đề nối tiếp các vấn đề. Sự tồn tại của chế độ thực tập sinh nước ngoài cũng đang 

được đặt câu hỏi. Cần phải có những nỗ lực để quan tâm đến những người xuang quanh và xây 

dựng một xã hội nơi họ có thể cùng chung sống trong cộng đồng. 

 

   ▽     ▽ 

 連載企画「外国人労働者はいま」は今回で終了します。 

Phần cuối của dự án xuất bản nhiều kỳ "Thực trạng lao động người nước ngoài ". 

 


