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Về Đề Án Pháp Luật Xem Xét Lại Chế Độ TTS Kỹ Năng
Về việc xem xét lại chế độ TTS kỹ năng người nước ngoài mà IPM đã hướng dẫn
khái quát ở số mùa xuân năm trước,sự thành lập đề án luật mới sẽ được thẩm nghị
tiếp tục ở quốc hội lâm thời.Lần này IPM xin được dẫn nội dung trả lời của chính
phủ đã thẩm nghị ở quốc hội thường lệ trước. Xin hãy chú ý vì đây không phải là nội
dung đã quyết định.
Point
1.Quy định chế độ chứng nhận kế hoạch thực tập kỹ năng
Cơ quan TTS kỹ năng người nước ngoài được thiết lập mới, xử lý văn phòng về
chứng nhận.
Cần thiết giải thích tiền lương TTS bằng với người Nhật,yêu cầu tiền lương TTS
kỹ năng 3 > TTS kỹ năng 2 > TTS kỹ năng 1.
2.Quy định chế độ nộp đơn về người thực thi thực tập( công ty tiếp nhận)
3.Quy định chế độ cho phép đoàn thể quản lý.
Quy định như thu giữ báo cáo,mệnh lệnh cải thiện, xóa bỏ sự cho phép.
4.Có phương sách bảo hộ TTS kỹ năng.
Nếu TTS có nguyện vọng, điều chỉnh liên lạc chuyển đổi công ty(đặc biệt lúc
chuyển sang TTS kỹ năng số 3)
5.Thiết lập mới cơ quan TTS kỹ năng người nước ngoài.
Đến kiểm tra người thực thi thực tập (3 năm 1lần), Đoàn thể quản lý (1 năm 1
lần),chứng nhận kế hoạch thực tập, thụ lý đơn của người thực thi thực tập, cấp phép
cho đoàn thể quản lý.
6.Đánh giá dựa vào tỷ lệ đậu kỳ thi đánh giá kỹ năng,chạy trốn, tình trạng nâng cấp
thể chế mà cho phép người thực thi thực tập, đoàn thể quản lý tốt tiếp nhận TTS kỹ
năng số 3.

7.Loại bỏ cơ quan xuất khẩu lao động không phù hợp dựa vào hợp đồng với nước xuất khẩu.
8.IPM xin giới thiệu về việc thêm ngành nghề “điều dưỡng”,tuy không được viết ở đề án pháp luật nhưng được nêu lên
ở hội nghị bàn thảo.
Quy định điều kiện nhập cảnh là tiếng nhật tương ứng N4 kỳ thi năng lực tiếng Nhật, điều kiện chuyển đổi sang kỹ
năng số 2 là tiếng nhật tương ứng N3 của cùng kỳ thi.
Chỉ áp dụng cho cơ sở tiếp nhận đã mở 3 năm, việc kinh doanh an định.
Không áp dụng dịch vụ thăm vấn ,không cho phép TTS kỹ năng số 1 làm đêm.
Quy định tiền lương phải được trang bị, luật lệ vận dụng tăng lương cùng với việc nâng cao kỹ năng,cũng phải được
xác lập.
Người hoàn thành thực tập kỹ năng “điều dưỡng”không thể tái nhập cảnh bằng tư cách lưu trú “điều dưỡng”.
Cơ quan thực tập kỹ năng người nước ngoài khác với JITCO có quyền hạn về công việc chứng nhận, cho phép và
kiểm tra, chỉ đạo. Nếu không có lý do chính đáng từ chối kiểm tra, không tuân theo chỉ đạo sẽ bị xóa bỏ chứng nhận,
cho phép nên chế độ sẽ được vận dụng nghiêm khắc hơn. Ngoài ra, hiện tại việc thực thi kỳ thi đánh giá kỹ năng sẽ
được yêu cầu theo từng bước số 1, số 2, số 3.
Về bảo hộ TTS kỹ năng, từ lập trường TTS sẽ chứng nhận dễ dàng hơn việc chuyển đổi nơi làm (thay đổi công ty
thực tập) nếu việc thực tập gặp khó khăn. Trục xuất về nước do đuổi việc đơn phương sẽ bị xem là không thực hiện theo
như kế hoạch, có thể trở thành đối tượng bị xóa bỏ chứng nhận.Cho phép nới lỏng số lương người nhận.Ngoài ra sẽ cho
phép công ty, đoàn thể xuất sắc tiếp nhận TTS số 3 (4,5 năm)
Nội dung cụ thể sẽ được quy định sau khi đề án mới thành lập. IPM sẽ tiếp tục thông báo thông tin mới nhất.
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Thông tin chỉ đạo sinh hoạt

Thông Tin Chỉ Đạo Sinh Hoạt Của TTS Kỹ Năng
Đối với TTS kỹ năng xa rời quê hương, sinh sống mà xung quanh là người Nhật, người bạn cùng nước là
người bạn rất quan trọng. Tuy nhiên trong nước nhật ngoài lưu học sinh, nhân tài cao cấp hay TTS kỹ năng,
người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp cũng không ít, đang mở rộng mạng lưới hanh vi vi phạm pháp luật..
Những năm gần đây do sự phổ cập của internet, SNS mà khả năng TTS tiếp xúc với bạn bè xấu ở những nơi
người chỉ đạo không thấy đang tăng cao.
Lần này tôi xin giới thiệu hành vi vi phạm pháp luật mà TTS dễ bị cám dỗ và các dấu hiệu đó nên tôi sẽ rất
vui nếu ở việc chỉ đạo cuộc sống có thể là tài liệu tham khảo cho các bạn.
◎Buôn bán tài khoản
Là bán tài khoản mà mình cố ý mở nhiều, không sử dụng.Tôi nghĩ tài khoản được bán đấy được dung để lừa
đảo gửi tiền,buôn bán đồ ăn cắp, gửi tiền ngân hàng ngầm.Có trường hợp giao tài khoản ngân hàng mà không có
ý đồ xấu, có trường hợp có ý đồ xấu như mở tài khoản với tên giả bằng thẻ lưu trú làm giả.Trước lúc về nước
chắc chắn cắt hợp đồng nhưng chú ý những đồ giống như DM từ một vài ngân hàng, thẻ bằng bưu điện thông
thường.
◎Buôn bán điện thoại
Có trường hợp bán đường dây điện thoại, có trường hợp mục đích lừa lấy máy, chuyển bán.Nhiều trường hợp
trong lúc lưu trú mua bằng tên giả, lúc về mua bằng tên thật. Gần đây các công ty điện thoại đề phòng thận
trọng như kiểm tra thông tin bản thân.
◎Công việc bán thời gian
Việc cho TTS làm công việc bán thời gian là vi phạm pháp luật, đã có tiền lệ là bắt TTS chất lên gỡ xuống
hàng ăn cắp. Khi có bất mãn tiền lương và có thời gian rảnh rỗi sẽ rất dễ nghe theo lời dụ dỗ. Sự đòi hỏi cho làm
thêm giờ cũng ngừng bặt vừa đúng, đi khỏi nhà vào thời gian giống nhau và về nhà bằng tay không là manh
mối.
◎Đoàn thể ăn cắp, trộm cắp
Hành động theo nhóm, trộm cắp số lương lớn sản phẩm và nông sản. Dường như chúng dùng xe ô tô để vận
chuyển. Nên chú ý việc làm bạn với những người biết lái xe. Và cũng cần chú ý có những sản phẩm mà bản
thân không sử dụng.
◎Gian lận lấy sản phẩm bằng thẻ tín dụng giả
Mua sản phẩm bằng thẻ giả với số lượng lớn rồi bán lại cho người khác.TTS chỉ mua đồ bằng thẻ được đưac
còn việc làm thẻ giả, bán lại cho người khác do thành viên khác làm、nên gia tăng thêm hành vi phạm tội mà
không ý thức được. Hành vi này cũng chủ yếu di chuyển bằng xe ô tô.
◎Gửi tiền ngầm
Là gửi tiền ra nước ngoài mà không thông qua ngân hàng chính thống.Tiền được nhận tại Nhật rồi từ tài
khoản Việt nam chuyển vào nơi gửi tiền. TTS là bên được gửi tiền nên nếu chỉ vậy thì không phạm tội trực tiếp
nhưng nếu thu phí từ nhiều người sử dụng để chuyển qua cho bên làm thì vi phạm pháp luật ngân hàng. Hãy chú
ý nếu cho bạn bè vay mượn số tiền lớn.
Nếu một lần nhúng tay Cho dù ban đầu với suy nghĩ hời hợt hay dự tính chỉ một chút thôi vì không thể từ
chối sự nhờ cậy của bạn bè thì lần sau sẽ bị tận dụng ở điều đó. Thực tập sinh kỹ năng tự mình bảo vệ mình
là đầu tiên nhất nhưng khi để ý thấy sớm sự thay đổi một chút hay hành động bất thường của TTS cần phải đối
ứng thích hợp. Đặc biệt việc thăm vấn KTX rất hữu ích để biết lối sống sinh hoạt của TTS nên nhân tiện nhân
viên IPM đến thăm vấn chỉ đạo, tôi nghĩ muốn được cho phép đến thăm KTX.
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Thông báo từ IPM

Báo cáo tổ chức hội thảo chế độ TTS người nước ngoài

Nhân dịp này IPM cùng với công ty cổ phần bảo hiểm tổn thất Aoi Niseei Dowa đang tổ chức “Hội thảo
về chế độ TTS kỹ năng người nước ngoài” trên toàn quốc.I.P.M.
Aoi cấu tạo cơ cấu “bộ phận vui chơi khu vực AD”, trong đó bằng việc tổ chức các hội thảo các loại có
thể cung cấp thông tin hữu i1chcho kinh doanh của doanh nghiệp.
Ở hội thảo lần này cũng vậy lấy chế độ TTS kỹ năng đang được quan tâm nhiều ở hiện tại làm thành đề
tài như là một việc cung cấp thông tin, IPM đã giải thích các điểm khái quát về chế độ và tiếp nhận.
Trên toàn quốc chúng tôi đã tổ chức được hơn 10 hội thảo, ở hội trường nào mọi người cũng lắng nghe
rất nhiệt tình. Đặc biệt vì có ngành nghề “bảo trì xe ô tô” mới thêm vào tháng 4 nên dường như người
tham gia của ngành bảo trì xe ô tô là nhiều.
Ở IPM, giải thích cho doanh nghiệp tham dự hội thảo, không chỉ biết về phương pháp vận dụng đúng
chế độ các điểm quan trọng mà còn để cảm nhận sâu sắc về việc tiếp nhận TTS kỹ năng.

■Lịch trình tổ chức
●Những điểm đã tổ chức
Ngày 15 tháng 3

Sendai

Ngày 20 tháng 4

Atsugi

Ngày 7 tháng 6

Shizuoka

Ngày 9 tháng 6

Ouita

Ngày 16 tháng 6

Kanazawa

Ngày 22 tháng 6

Fukuoka

Ngày 8 tháng 7

Nigata

Ngày 14 tháng 7

Mito

Ngày 20 tháng 7

Koufu

Ngày 26 tháng 7

Kusatsu（Shiga）

Ngày 28 tháng 7

Takamatsu

■Tình trạng hội thảo（Hội trường Fukuoka）

●Những điểm dự định tổ chức
■Tình trạng phỏng vấn riêng(Hội trường Kanazawa)

Ngày 24 tháng 8

Numazu

Ngày 2 tháng 9

Kumamoto
← Có thể

xem thông tin hội thảo ở đây

■Cảm nghĩ của nhân viên
【Hội trường Sendai】Ngoài doanh nghiệp tham dự còn có nhiều người đảm trách bên liên lạc nước ngoài của Aoi
tham gia. Tôi nghĩ nhờ việc cung cấp thông tin về chế độ TTS kỹ năng từ những người tiếp xúc thông tin kinh doanh
của khách hàng,sự liên kết lợi ích giữa hai bên TTS và doanh nghiệp sẽ phát sinh.（Văn phòng Sendai Oka）
【Hội trường Kanazawa】tương truyền gọi là thủ phủ có truyền thống vị trí nuôi được 1 triệu binh sĩ, có ý kiến chủ
quan về tuyển dụng khuynh hướng ở trong nước nhưng ,thực tế cũng có người phái cử nhân lực đến tham gia và tôi
cảm nhận sự quan tâm mọi người nhiều về vấn đề tuyển dụng mà không thua kém gì so với thành phố lớn, đặc biệt là
chế độ TTS kỹ năng mà （Ban doanh nghiệp Oshinomi）
【Hội trường Fukuoka】Tôi nghĩ rằng nhu cầu về chế độ TTS cao khi ngành nghề bảo trì xe ô tô được thêm mới vào
loại ngành nghề được tiếp nhận TTS kỹ năng. Ngày hội thảo tuy thời tiết xấu nhưng cũng có vài doanh nghiệp đến
tham gia và có vẻ rất thỏa mãn.（Văn phòng Fukuoka Ikeda）
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I.P.M.からのお知らせ

Báo cáo về đại hội Việt Nam
Vào 2 ngày 11 và 12 tháng 6、tại hội trường sự kiện công viên Yoyogi, Đại hội Việt nam năm 2016 khoảng 200
ngàn người tham dự đã được tổ chức.
IPM cùng với JIFA (Hiệp hội thân thiện quốc tế Nhật Bản) và PM network mở rạp (V-24) giới thiệu chế độ TTS
kỹ năng và hoạt động thân thiện quốc tế. Các bạn TTS kỹ năng cùng với người doanh nghiệp và bạn bè đến thăm
rạp vừa thưởng thức trò chơi múc Puyo Puyo vừa giao lưu cùng mọi người. Chúng tôi chân thành cảm tạ sâu sắc
vì nhận được sự hợp tác của mọi người trong việc quyên góp tiền cho hoạt động chi viện cho phục hưng sau trận
động đất Kumamotothiết và viện trợ thiết bị máy nước lọc cho tỉnh Hà Tĩnh.

（Hình trái）Trò chơi múc PuyoPuyo

（Hình phải）Chủ tịch, nhân viên,TTS

thấy được bằng mắt. Để cải cách chế độ TTS kỹ năng
lần sau, IPM và công ty tiếp nhận TTS sẽ được yêu cầu
quản lý nghiêm khắc, trách nhiệm hơn nữa và TTS cũng
sẽ được yêu cầu cùng với kỹ năng cao độ,năng lực tiếng
nhật là cần thiết, Với tư cách là người đảm trách, tôi sẽ
chỉ đạo TTS cải thiện thói quen phụ thuộc vào điện
thoại, vi tính và có trách nhiệm với tư cách là TTS kỹ
năng.

Từ nhân viên đảm trách
Gần đây TTS khi nhận được tiền lương đầu sẽ mua
điện thoại, máy tính nhưng trước đây không có TTS nào
mua.Phương tiện thông tin của TTS trước đây là thẻ gọi
điện quốc tế. Khi gọi cho gia đình hay ipm, TTS phải
tìm bốt điện thoại rất bất tiện. Từ lúc TTS có điện thoại,
máy tính co thể thông báo nội dung liên lạc từ công ty,
có thể trả lời ngay các câu hỏi từ TTS là điểm tiện lợi
nhưng ngược lại đó nhiều trường hợp bị dính líu đến
phạm tội tội phạm mạng, mượn danh nghĩa, lừa đảo
chuyển tiền gia tăng lên. Hơn nữa bởi sự phổ biến của
điện thoại và vi t ính mà phải đáng sợ là tiếng nhật của
TTS kém đi. Khi không có máy điện thoai, vi tính, TTS
tự mình học hỏi như xem ti vi, nghe tiếng nhật, tham gia
lớp học tiếng nhật của tình nguyện viên hay vào thư viện
vào ngày nghỉ. Tuy nhiên TTS bây giờ không buông rời
máy điện thoại chơi game hay trò chuyện bằng tin nhắn
với bạn bè,không ít TTS 1 tuần không có giờ học nào
cho tiếng nhật.Để nâng cao trình độ tiếng nhật, IPM thực
thi việc giáo dục thông tin tiếng nhật cả trên mạng . IPM
nhận được ý kiến rằng năng lực tiếng nhật của TTS đã
được nâng cao nhưng cũng có ý kiến là chưa được.
Chúng tôi sẽ cải thiện để có thể phát huy hiệu quả nhìn

（Trụ sở chính Tokyo・Uchida Akiko)

Tái bút———
—————
Tổng thống Mỹ thay đổi, bây giờ sức mạnh cân bằng
châu á cũng thay đổi, Nhật Bản đang chuyển bánh lái
theo hướng mở rộng tiếp nhận nguồn lực lao động người
nước ngoài.Tôi muốn theo dõi xem tuyển dụng như thế
nào, tiền lương như thế nào, kinh tế hồi phục hay không
và điều gì sẽ thay đổi.
（Akiyama）
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