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Báo Cáo Về Đoàn Kiểm Tra Việt Nam

Giới thiệu kí sự

Vì từ tháng 4 loại ngành nghề bảo trì và sửa chữa ô tô đươc thêm mới
vào nên Tài đoàn chúng tôi, xin báo cáo một phần về việc đã phái cử
2 kiểm tra Việt Nam
đoàn kiểm tra để nắm bắt được hiện trạng ngành bảo trì và sửa chữa ô
Báo cáo tổ chức hội tô ở Việt Nam.
thảo
Lịch trình ： Thứ 3 ngày 6 ～ Thứ 7 ngày 10 tháng 9
3 Báo cáo và cảm tạ về
Nơi thăm vấn： Thủ đô Hà Nội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
1 Báo cáo về đoàn

việc tặng tiền cứu trợ
nạn động đất Kumamoto
năm 2016
Nhờ cậy hiệp lực ALFS
lắp đặt thiết bị máy lọc
nước

Nhân viên đảm trách
4 nói về tiền lương tối

thiểu

Tái bút

Lịch Trình
Ngày tháng
Ngày
6/9
thứ 1
Thứ 4 Ngày
7/9
thứ 2

Địa điểm
Nhật bản
→Hà Nội
Hà Nội

Thứ 4
8/9

Ngày
thứ 3

Hà Nội

Thứ 6
9/9
Thứ 7
10/9

Ngày
thứ 4
Ngày
thứ 5

Hà Nội

Thứ 3

Nơi thăm vấn
Tập trung
Lễ kết đoàn và giải thích lịch trình đoàn kiểm tra

Văn phòng JETRO Hà Nội
Nhà máy bảo trì và sửa chữa ô tô Hùng Vương

Chi nhánh Honda ô tô Mỹ Đình
Cơ quan phái cử Thực tập sinh
Trường cao đẳng Thanh Xuân
CAO DANG NGHE CONG NGHIEP
（Trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội）

Hà Nội→
Nhật bản

Du lịch xung quanh Vịnh Hạ Long
Giải tán
Tới Nhật Bản

[Ngày thứ 1]
Tất cả mọi người tập trung tại địa phương
Giải thích lịch trình và người tham gia tự giới thiệu bản thân.
[Ngày thứ 2]
・Văn phòng JETRO Hà Nội
Tham gia nghe giảng về tình trạng khái quát kinh tế
chung của Việt Nam.Gần dây JETRO nhận được nhiều sự
xin tư vấn về việc mở rộng ngành phi sản xuất(đặt biệt là
ngành dịch vụ, ngành khai thác software.

Hình ảnh：Tại văn phòng JETRO Hà Nội
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Báo cáo về đoàn kiểm tra
[Ngày thứ 2]
Nhà máy bảo trì ô tô Hùng Vương
Là doanh nghiệp tư nhân làm công việc bảo trì và
sửa chữa ô tô tại thủ đô Hà Nội.
Tổng số nhân viên khoảng 20 người,4 người tốt
nghiệp đại học, 15 người tốt nghiệp cao đẳng.
Quản đốc nhà máy có kinh nghiệm khoảng 10 năm.
Tiền lương, người không có kinh nghiệm khoảng 2～
2.5 vạn yên, trung bình khoảng 5 vạn yên.
Nội dung cụ thể của bảo trì và sửa chữa ô tô là ①
Động cơ máy ②Hệ thống điện ③Hệ thống máy tính,
phần lớn là bảo trì ô tô Hàn Quốc.

Hình：Nhà máy bảo trì ô tô Hùng Vương

Chi nhánh ô tô HONDA Mỹ Đình
Khởi nghiệp là cửa hàng đại lý ô tô Honda thứ 7
trong nước năm 2008.Nhà máy có khu vực bảo trì và
khu vực sơn, đáp ứng từng loại công việc lúc cần thiết.
Tuy bảo trì ô tô là công việc chính nhưng cũng có
khoảng 20%công việc khác ngoài ô tô Honda. Chi nhánh
này luôn có những bộ phận sản phẩm cần thiết và nỗ
lực làm ngắn thời gian việc sửa chữa.
Hình：Chi nhánh ô tô Honda Mỹ Đình

[Ngày thứ 3]
Trường Cao đẳng Thanh Xuân
Tại trường đang dạy 20 loại ngành nghề, có 57
người đang theo học khóa học bảo trì ô tô. Có 2/3 học
sinh đang theo học khóa 7～8 tháng ( động cơ ô tô,
khung bọc bên ngoài,thiết bị điện). Có 10 học sinh theo
học khóa 10～12 tháng. Lớp học có từ thứ hai đến thứ
sáu.Trong vật liệu thực tập kỹ năng có những đồ khá cũ
đã được sử dụng.
Hình：Trường Cao đẳng Thanh Xuân

Cao đằng nghề công nghiệp
（Cao đẳng dạy nghề Hà Nội）
Nhà trường dưới sự quản lý của Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội, được nhận hợp tác từ Úc, Nhật Bản,
Hà Quốc và Hà Lan. Nhận được sự hỗ trợ của JICA từ
Nhật Bản trang bị cơ sở hạ tầng cho trường.
Ban học ô tô sau khi mở năm 95, đã đưa gửi được
khoảng 400 học sinh. Những năm gần đây số học viên
tăng nhanh, 1 năm khoảng 150～170 người, trong 3
năm khoảng 600 người, tổng cộng lên đến 1200 học
sinh đã tốt nghiệp.
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Hình：Cao đẳng nghề công nghiệp

Báo cáo về tổ chức hội thảo

Báo cáo và cảm tạ về việc tặng tiền cứu trợ nạn động đất Kumamoto năm 2016

Báo cáo về tổ chức hội thảo
Ở bài kí sự trước chúng tôi cũng đã thông báo、IPM đồng tổ chức với công ty cổ phần bảo hiểm tổn thất
Aioi Nissei Đồng Hòa, đang tổ chức “ Hội thảo chế độ TTS kỹ năng người nước ngoài tại các khu vực trên toàn
quốc và vừa mới đây cũng đã tổ chức hội thảo ở Kumamoto và Numazu.
Ngoài ra chúng tôi đã làm tài liệu hội thảo thu thập về tình trạng hiện tại của chế độ TTS kỹ năng nên xin phép
được giới thiệu tại đây.

Khuynh hướng những năm gần đây, từ khoảng năm 2011 việc thu nhận TTS kỹ năng có khuynh hướng
tăng lên, thời điểm năm 2015 có khoảng 19 vạn người đang lưu trú tại Nhật Bản. Nếu nhìn riêng từng nước,
Trung Quốc chiếm nhiều nhất nhưng tỉ lệ cơ cấu đó đang giảm dần hang năm, hiện tại người Việt Nam
đang tăng lên rất nhanh.

Báo cáo và cảm tạ về việc tặng tiền cứu trợ nạn động đất Kumamoto năm 2016
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến những nạn nhân của trận động đất Kumamoto năm 2016.
Tài đoàn đã kêu gọi quyên góp tiền trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 5～ngày 31 tháng 7 năm
2016 đề viện trợ cho những nạn nhân của trận động đất Kumamoto năm 2016.
Chúng tôi nhận được nhiều đóng góp từ nhiều người với tổng số tiền là 150 nghìn yên. Cộng thêm với
tiền đóng góp 20 nghìn yên của tài đoàn, đã trao tặng 350 nghìn yên cho tỉnh Kumamoto vào ngày 10
tháng 8 năm 2016.

※Trên chế độ về thuế tiền viện trợ

phù hợp là tiền đóng góp cho đoàn
thể công cộng địa phương nên với
“giấy chứng nhận tiền viện trợ” mà
Tài đoàn phát hành có thể nhận
được đãi ngộ về luật thuế thu nhập
Quý vị có nguyện vọng phát hành
giấy chứng nhận xin vui long lien lạc
đến nhân viên Tài đoàn.

Chu tich tinh Kumamoto

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn
sự hợp tác và tình cảm nồng hậu từ
mọi người.

Kính gửi Cầu mong sự thịnh vượng đến quý Tài đoàn
Nhân lúc động đất Kumamoto nhận được tiền viện trợ, tôi đại diện
cho công dân tỉnh Kumamoto, xin chân thành cảm ơn đến Tài
đoàn.
Tôi nghĩ những người bị nạn hàng ngày đang sống trong bất an về
mọi mặt. Trong những ngày như vậy, tôi rất cảm kích sự lo nghĩ
của Tài đoàn, cũng như mang tia hi vọng đến ngày mai của người
dân. Để tấm lòng thành đến được những người bị nạn tôi xin
được giữ cẩn thận. Cùng với nỗ lực để người dân nhanh chóng
được sống an toàn, an tâm hơn, để đáp ứng được tấm lòng của
quý Tài đoàn, tôi xin hứa làm hết khả năng có được đối với việc
phục hưng. Tôi xin gửi lời cảm tạ và cầu mong đến Tài đoàn ngày
càng phát triển.
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Thông báo của IPM

Sự Kết Nối Với Nước Ngoài
Cung cấp thiết bị lọc nước cho trường huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh,
Việt Nam
Vào ngày 5 tháng 9 tại huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh Bắc trung bộ Việt
Nam đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ô nhiễm vùng biển và nạn
lũ lụt, IPM đã cùng hợp tác với JIFA (Hiệp hội thân thiện quốc tế Nhật
Bản)tặng thiết bị lọc nước sạch(như trong hình cho Trường tiểu học
và trung học Kỳ Phú.Những trẻ em và dân địa phương cảm kích vì
khoảng 1,500 người trẻ em và các thầy cô giáo đã có thể yên tâm
uống được nước an toàn.Với sự hợp tác của Nhật Bản đến nay có
đến 13000 học sinh trưởng thành lên với nước của thiết bị lọc nước
máy thứ 11 nên lần này chúng tôi sẽ hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức
“Hội thảo giáo dục Nhật Việt, đào tạo nhân tài ở Hà Tĩnh”vào tháng 2
năm 2017, giới thiệu TTS kỹ năng tại Nhật Bản.
Hội chợ từ thiện Hiệp hội hữu hảo nữ giới Châu Á Thái Bình
Dương
Hội chợ từ thiện Hiệp hội hữu hảo nữ giới Châu Á Thái Bình Dương
(ALFS) sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 4 năm sau tại khách sạn
ANA InterContinental. IPM cũng sẽ cùng hợp tác với JIFA tham gia sự
kiện. Các bạn có thể thưởng thức đặc sản lạ của các nước. Đây sẽ là
cơ hội rất tốt để mở rộng sự giao lưu với các nước châu á đang đưa
gửi đến Nhật Bản. Rất mong quý khách mời bạn bè thân hữu cùng
hợp tác tham gia.
Tiền lương tối thiểu năm 2016

Trên phương diện công việc ngược lại với
việc quen nơi làm việc và công việc, trờ nên tự
mãn, dễ dãi, tiếp xúc với nhân viên mới người
nhật tính trấn áp cao, nhiều trường hợp làm
cho mối quan hệ trở nên xấu đi.
Gần đây tôi cảm thấy không chỉ khuyên bảo
người lao động xây dựng có thể làm việc tốt ở
Nhật mà cần phải suy nghĩ để khuyên bảo
nhiều điều đối với 1 người xã hội đã có gia đình
vào công ty năm thứ 4 đã quen dần với công
việc.
Tôi muốn tự ý thức rằng mình có thể làm
được gì để họ được đền đếp lại xứng đáng cả
về kinh nghiệm công việc và tiền bạc khoảng
thời gian mấy năm hy sinh cơ hội tăng kinh
nghiệm ở đất nước mình và thời gian sống
cùng với gia đình.

“Tiền lương tối thiểu theo từng vùng” đã
được phát hành có hiệu lực. Xin vui lòng xem
bản danh sách riêng từng phủ tỉnh đanng tải
trên trang web do sở y tế lao động thiết lập
Trang được thiết lập đặc biệt http://
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
Từ nhân viên đảm trách
Tôi đang đảm trách công ty tiếp nhận lao
động xây dựng.Người lao động xây dựng hầu
hết trường hợp là làm việc tại nơi mình đã thực
tập trước đây. Công ty và người lao động đã
biết về con người nhau nên về căn bản không
có vấn đề về công việc.
Họ đã sinh sống ở Nhật 3 năm nên tốt tiếng
nhật, biết tiếng lóng hay từ ngữ chuyên ngành
về hiện trường mà thậm chí tôi cũng không
biết.
Người lao động xây dựng so với TTS tuổi
cao hơn (trung bình TTS 26 tuổi, người lao
động 29 tuổi), 1/4 người đã có vợ con.
Khi bạn đến thăm họ, bạn sẽ được cho xem
hình, video. Mặc dù dạo gần đây có thể nói
chuyện video dễ dàng bằng PC và điện thoại
nhưng tôi nghĩ rất buồn vì thực tế không gặp
hơn 1 năm.

（Trụ sở chính Tokyo Kamiya）
Tái bút————————
Những hàng cây đang dần chuyển sang màu mùa
thu.
Cho đến vài ngày trước còn bật điều hòa lạnh
nhưng tôi để ý thấy gần đây buổi sáng trời se
lạnh. Tôi luôn ngạc nhiên vì sự chuyển mùa rất
nhanh.Các bạn ở nơi ấm áp như Indonesia, Việt
Nam đã quen với khí hậu Nhật chưa? Các bạn có
bị cảm không? Không khí khô có thể làm đau
họng. Mọi người để ý lẫn nhau và sống khỏe
mạnh nhé! Maeda
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