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Chế Độ TTS Kỹ Năng Đổi Mới
Chế độ TTS kỹ năng với mục đích chuyển đổi kỹ thuật đến các nước đang
phát triển đã cho thành quả nhất định ở việc “ tạo con người” gánh vác
việc phát triển kinh tế đó nhưng vì có một bộ phận có hành vi bất chính,
Vi phạm [Pháp luật và các quy định liên quan đến lao động] nên việc cải
cách chế độ đó đã được yêu cầu. Luật thực tập kỹ năng được công bố vào
tháng 11 năm trước, cùng với việc đưa vào chế độ chứng nhận cho phép
hay hình phạt, chế độ được mở rộng bổ sung thêm. Hiện tại sự hoàn tất
việc chuẩn bị các quy định của ban bộ ngành đối với việc thi hành đó
đang được tiến hành. Lần này, tôi xin được giới thiệu đơn giản các điểm
chính của chế độ mới.

4 Tái bút

Point 1 Mục đích học hỏi-chuyển đổi kỹ thuật
Quan niệm căn bản được làm rõ hoá “không được tổ chức thực tập kỹ năng như là phương tiện điều chỉnh nhu cầu
về lực lao động”. Cùng với việc nhận chứng nhận về kế họach Thực tập kỹ năng, nếu không thực thi theo kế
hoạch sẽ bị hình phạt huỷ bỏ chứng nhận.

Point 2 Làm mạnh hoá việc bảo hộ TTS kỹ năng
Hình phạt đượcquy định đối với hành vi xâm hại nhân quyền như tịch thu hộ chiếu, hạn chế việc đi ra ngoài
không đúng. Ngoài ra, ở giai đoạn chuyển từ Thực tập kỹ năng số 2 lên Thực tập kỹ năng số 3, quy định cho phép
TTS kỹ năng có cơ hội chọn nơi thực tập khác.

Point 3 Cơ quan Thực tập kỹ năng người nước ngoài được thiết lập mới
Ngoài việc chứng nhận về kế hoạch thực tập kỹ năng và cấp phép cho Đoàn thể quản lý thì yêu cầu người thực thi
thực tập, Đoàn thể quản lý báo cáo hay đi vào hiện trường tổ chức việc kiểm tra. Cơ quan này khác với JITCO, vì
làm công việc của quốc gia nên có lực cưỡng chế.

Point 4 Chế độ Thực tập kỹ năng được mở rộng bổ sung
Chỉ đối với Đoàn thể quản lý, Người thực thi thực tập xuất sắc（※）, Thực tập kỹ năng được phép kéo dài tối đa
5 năm và khung quy định số lượng tiếp nhận TTS kỹ năng trong 1 năm được nới rộng. Ngoài ra, phương hướng sẽ
thừa nhận thực tập theo nhiều loại ngành nghề và thực tập loại ngành hạn định khu vực-xí nghiệp tự quy định.

※Để đánh giá Người thực thi thực tập, Đoàn thể quản lý "Xuất sắc", các đề mục đánh giá được quy định theo
như trang sau về ①Thực tích về việc tiếp thu kỹ năng (tỷ số đậu hay thực tích đậu kỳ thi kỹ năng), ②Thể chế
cho phép làm thực tập kỹ năng, ③Sự đối đãi TTS kỹ năng, ④Tình trạng phát sinh vấn đề-sự vi phạm pháp
luật, các quy định liên quan, ⑤Thể chế tư vấn, chi viện, ⑥ Cùng sinh sống với xã hội khu vực. Nếu có hơn
60% điểm số ở các đề mục này, quy định cho phép được đánh giá là "Xuất sắc".
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Chế độ TTS kỹ năng đổi mới / Báo cáo về cuộc thi viết văn tiếng Nhật IPM

Đề mục đánh giá về Người thực thi thực tập xuất sắc
○Tỷ lệ đậu kỳ thi kỹ năng cấp độ căn bản trong 3 năm trước đó
○Tỷ lệ đậu kỳ thi kỹ thuật của kỳ thi kỹ năng cấp độ 2,3 trong 3 năm trước đó (3 năm sau thực thi là thực tích
đậu)
○Thực tích đậu kỳ thi viết của kỳ thi kỹ năng cấp độ 2,3 trong 3 năm trước đó
○Sự hợp tác đối với thực thi kỳ thi kỹ năng
Có uỷ viên kiểm định kỹ năng, cho mượn máy móc, thiết bị
○Có lý lịch tham dự khoá học người chỉ đạo thực tập (Hiện tại khoá
học đang được chuẩn bị)
○So sánh tiền lương TTS kỹ năng số 1 với tiền lương tối thiểu, nếu
cao hơn tiền lương tố thiểu sẽ được cộng thêm điểm
○Tỷ lệ tiền lương TTS kỹ năng tăng theo từng giai đoạn của TTS kỹ
năng
○Có hay không việc nhận chỉ đạo cải thiện-mệnh lệnh cải thiện.
Ngoài ra, tình trạng cải thiện đó
○3 năm trước số vụ chạy trốn ít
○Hỗ trợ giáo dục tiếng nhật đối với TTS kỹ năng đã tiếp nhận
○Thử thách cơ hội giao lưu với xã hội khu vực
○Thử thách cơ hội học hỏi văn hoá Nhật
○Chuẩn bị đầy đủ thể chế tư vấn- hỗ trợ
○Hỗ trợ giáo dục tiếng nhật đối với TTS kỹ năng đã tiếp nhận
○Trong 3 năm trước có tiếp nhận TTS kỹ năng gặp khó khăn trong việc tiếp tục thực tập kỹ năng.
Vì đây là sự cải cách chế độ trong làn sóng chỉ trích mạnh mẽ ở trong ngoài nên nghiêm ngặt hoá trên tổng thể.
Ngoài ra, cơ quan TTS kỹ năng người nước ngoài dự định sẽ đi vào kiểm tra đối với toàn cơ sở nên rất mong doanh
nghiệp hội viên tiếp tục thực thi thực tập kỹ năng đúng đắn.

Báo cáo về cuộc thi viết văn tiếng Nhật IPM
Giới thiệu người nhận giải cuộc thi viết văn tiếng Nhật IPM

【Giải nhất】Bùi Thị Nhân
Đề tài “Chuối xanh cuối cùng” ( Công ty cổ phần Enu chiken )
【Giải nhì】 Vũ Thị Mây Hồng
Đề tài Việc học ở Nhật ( Công ty cổ phần Enu chiken )
【Giải nhì】Hà Hải Yến
Đề tài “Nhật Bản là quê hương thứ hai của tôi” ( Công ty cổ phần Shisatto )
【Giải ba】Chin segun
Đề tài “Những điều suy nghĩ về nước Nhật” ( Công ty cổ phần Meat foods Service )

IPM đã nhận rất nhiều bài đăng ký dự thi lần này nhưng trong các tác phẩm đăng ký tham dự đó có rất nhiều bài
không thể đọc được như bài văn.
Rất mong xí nghiệp chỉ đạo để TTS luyện cách viết văn bản tiếng Nhật hàng ngày.
Ngoài ra, có thể Kanji khó đối với người xuất thân vùng không có kanji nhưng tôi nghĩ cần thiết tạo ra môi
trường quen với Kanji.
IPM hy vọng các bạn TTS cố gắng đối với cuộc thi viết văn năm nay.
Khi không hiểu, các bạn hỏi giáo viên Rokko bằng việc trao đổi tập vở thông tin cũng là một phương pháp học.
IPM háo hức mong chờ sự đăng ký tham gia của tất cả các bạn.
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Về việc bổ sung mới ngành nghề chăm sóc điều dưỡng đối với chế độ TTS kỹ năng

Trang website của Bộ y tế lao động đã đăng tải về việc bổ sung ngành nghề chăm sóc điều dưỡng
Tôi xin giới thiệu về nội dung bổ sung ngành nghề chăm sóc điều dưỡng đã được đăng tải trên trang chủ của Bộ
y tế -lao động vào ngày 6 tháng 1 năm 2017.

～Trích dẫn từ trang chủ của Bộ y tế-lao động～
“Pháp luật về việc thực thi đúng đắn Thực tập kỹ năng người nước ngoài và
bảo hộ TTS kỹ năng (điều số 89 pháp luật năm 2016)”, được công bố vào ngày 28
tháng 11 năm 2016 nhưng lần sau, dựa theo “kế hoạch thực hành về tăng cường
lực cạnh tranh công nghiệp” (Ấn bản năm 2015 (các quy định nội các quyết định
ngày 10 tháng 2 năm 2015)), để tiến hành thiết kế chế độ mang tính cụ thể có thể
đối ứng sự yêu cầu dựa theo đặc tính của dịch vụ chăm sóc điều dưỡng như việc
đảm bảo chất lượng, cùng với thi hành pháp luật thực tâp kỹ năng quyết định bổ
sung ngành nghề chăm sóc điều dưỡng vào ngành nghề đối tượng của chế độ thực
tập kỹ năng.
Để đối ứng cụ thể nhiều sự lo lắng theo đặc tính của dịch vụ chăm sóc điều
dưỡng, Bộ quyết định tiến hành theo nội dung đã được chỉ ra ở báo cáo tạm thời
của “Hội kiểm thảo về cách tồn tại việc tiếp nhận nhân tài chăm sóc điều dưỡng
người nước ngoài” (ngày 4 tháng 2 năm 2015), được người có chuyên môn lĩnh
vực chăm sóc điều dưỡng tham gia và kiểm thảo tại Bộ y tế lao động. Tuỳ theo
nội dung được quy định chúng tôi sẽ luôn cập nhật thông tin, công bố HP (trang
chủ của Bộ y tế lao động) từng thời điểm.

▽Trang chủ của Bộ y tế lao động▽
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147660.html

Gửi bản tin Email đến doanh nghiệp chăm sóc điều dưỡng
Cùng với việc thực thi pháp luật Thực tập kỹ năng, việc bổ sung ngành nghề chăm sóc điều dưỡng cũng
đang được tiến hành, IPM sẽ gửi bản tin Email đến các doanh nghiệp chăm sóc điều dưỡng để cung cấp thông
tin kịp thời.
Ở bản tin Email, chúng tôi không chỉ giới thiệu thông tin chăm sóc điều dưỡng, còn dự định giới thiệu cả
thông tin phổ biến như pháp luật Thực tập kỹ năng nên nếu có người quan tâm, xin hãy hỏi theo địa chỉ Email
bên dưới. Ngoài ra, chúng tôi không chỉ gửi mail đến doanh nghiệp hội viên mà còn gửi đến những ai có nguyện
vọng, nên rất mong quý vị giới thiệu địa chỉ Email chúng tôi nếu biết được người có mối quan tâm việc tiếp
nhận TTS kỹ năng chăm sóc điều dưỡng.
▽Nơi liên lạc▽
kaigo@ipm.or.jp
▽Phương pháp liên lạc▽
①Ghi tiêu đề “Nguyện vọng gửi bản tin Email”
②Ghi tên người đại diện và chức vụ họ tên người đảm trách ở văn bản
email.
③Để như thế và gửi đến kaigo@ipm.or.jp !!
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Thông báo từ IPM

Sự kết nối với nước ngoài
Tài trợ : Hội hữu nghị phụ nữ châu Á
Thái Bình Dương (ALFS)
Lễ hội hội trợ từ thiện

Buổi hòa nhạc từ thiện nhằm giúp đỡ
những trẻ em đang đối mặt với khó khăn của
miền Trung Việt Nam (Tên dự kiến)

Hội phu nhân đại sứ các nước có thực tập sinh tại Nhật
Bản cùng phối hợp tổ chức lễ hội hội trợ hữu nghị phụ nữ
châu Á Thái Bình Dương lần thứ 41 theo như nội dung
dưới đây.
Doanh thu của sự kiện lần này sẽ được sử dụng vào các
hoạt động cứu trợ thiên tai, hỗ trợ giáo dục , phúc lợi cho
26 nước tham gia sự kiện . Các món ăn truyền thống, đồ
ngọt hay các đồ thủ công mỹ nghệ sẽ được bày bán trong
các gian hàng. Đây được coi như một cơ hội duy nhất của
giao lưu quốc tế . Các thành viên khi tham gia sẽ được
tặng một vé rút thăm trúng thưởng. Việc bốc thăm bắt đầu
từ 13h30 và bạn có khả năng nhận được cái giải thưởng
có giá trị như kimono, voucher khách sạn , hay vé máy
bay .
Vé vào cửa và vé rút thăm trúng thưởng xin hãy đăng ký
trước với IPM
Thời gian：Thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2017 11:0015:00
Địa điểm：Hội trường tầng 1 khách sạn ANA Intercontinental
Vé vào cửa：2000yên
Vé rút thăm trúng thưởng：500yên( Thành viên sẽ được
tặng 1 vé miễn phí. Một người có thể mua cùng lúc nhiều
vé)

I.P.M sẽ phối hợp với JIFA (Hiệp hội Hữu nghị Quốc tế
Nhật Bản) cùng nhau hỗ trợ cho"Buổi hòa nhạc từ thiện
nhằm giúp đỡ những trẻ em đang đối mặt với khó khăn
của miền Trung Việt Nam (Tên dự kiến) "được tổ chức
tại Đại sứ quán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.

Thời gian：Thứ 7 ngày 20 tháng 5 năm 2017 16：00～
18:30
Địa điểm：Đại sứ quán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt
Nam.
Shibuya
Motoyoyogi
50-11
Khách mời：Keiko Borjeson (ca sĩ- jazz nghệ sĩ piano)
Bạn cũng có thể thưởng thức âm nhạc cùng với ẩm thực
Việt
Nam.
Vé vào cửa: 10.000 yên

Thắc mắc , Đăng ký
I.P.M. Bộ phận quản lý
Điện thoại： 03-3354-4841
FAX ： 03-3354-4847
luôn nói với thực tập sinh đó là không chỉ tập trung vào
khả năng tiếng Nhật, mà hãy tự rèn rũa khả năng phi
nhận thức. Như tôi đã nói ở trên khả năng Phi nhận
thức ngoài là năng lực học tập, năng lực trí tuệ còn là
khả năng hành động, khả năng chủ động của bản thân.
Ngoài ra còn các kỹ năng khác như khả năng giao tiếp,
hợp tác, điều khiển cảm xúc hay sự kiên trì bền bỉ.
Tôi muốn thực tập sinh nhận thức được việc có rất
nhiều cơ hội để rèn rũa khả năng phi nhận thức này.
Tôi cũng hiểu sự vất vả của thực tập sinh khi vừa làm
việc vừa gắng học tiếng Nhật. Tuy nhiên trong cuộc
sống thường nhật nếu các bạn chịu khó chú ý một chút
cũng sẽ làm cho khả năng phi nhận thức được tăng lên.
Và không để thua thực tập sinh bản thân tôi cũng đang
cố gắng mỗi ngày để cải thiện khả năng phi nhận thức.
(Phòng đào tạo Arai )

Từ nhân viên phụ trách
Mỗi lần tiếp xúc với thực tâp sinh cảm nhận mỗi lần là
mong muốn các bạn tạo cho mình một cuộc sống vui vẻ
khi cuộc sống có nhiều điều khác biệt về văn hóa. Khi
các bạn mang theo nhiều kỳ vọng và lo lắng đến nhật và
trực tiếp cảm nhận thấy sự khác biệt về văn hóa, hăn là
trong cuộc sống của các bạn sẽ có rất nhiều căng thẳng.
Tuy nhiên tôi nghĩ rằng các bạn có thể tiếp nhận được
rất nhiều điều từ cuộc sống với nền văn hóa khác biệt
này. Và tôi luôn muốn các bạn thực tập sinh có thể
nhận thức được và trân trọng những trải nghiệm quý
báu này.
Tôi cũng từng đi du học 1 năm tại Trung Quốc, và
cũng có thời gian 3 tháng sống tại Philipin cuộc sống
của tôi khi đó cũng đầy rẫy những khó khăn do sự khác
biệt về văn hóa. Tuy nhiên tôi nhận thấy những kinh
nghiệm này thật sự có ích cho cuộc sống của tôi sau
này. Khi có điều gì chưa hiểu hãy tự mình tìm hiểu, nếu
vẫn tiếp tục không hiểu thì hãy đặt câu hỏi ...hãy cố
gắng tự mình hành động. Khi chúng ta sống trong một
nền văn hóa khác biệt, để bảo vệ bản thân chúng ta
không được phép thụ động . Chúng ta phải tự hành
động để tự tạo thành thói quen cho bản thân.
Ngày nay với sự phát triển của kỹ thuật thông tin, chỉ
cần tiếng mẹ đẻ chúng ta cũng có thể sống tại một đất
nước khác. Chính vì có thời đại như vậy mà điều mà tôi

Tái bút————————

Năm Dậu đã bắt đầu. Năm nay sẽ là năm của những
thay đổi lớn trong việc sửa đổi chế độ thực tập kỹ năng.
Kể từ thay đổi lớn năm 2010 chúng tôi đã hiểu cặn kẽ hơn
thông qua việc đọc nghiên cứu những tài liệu luật hay
pháp lệnh...Về chế độ mới nếu bạn có thắc mắc xin hãy
liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông
tin đến mọi người ( Tokyo Maeda )
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