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Báo cáo tổ chức buổi giao lưu
đào tạo nguồn nhân lực Châu Á.

Mời đại diện DOLAB Việt
2 Nam, lãnh đạo và cán bộ tỉnh
Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Nam.
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Giới thiệu về tư cách cư trú của
kỹ năng đặc định.
Giới thiệu logo mới.

4 Từ nhân viên phụ trách.
Tái bút.

Báo cáo tổ chức buổi giao lưu đào tạo nguồn nhân lực Châu Á
Nhằm hướng đến sự phát triển giao lưu đào tạo nguồn nhân lực Châu Á, I.P.M
đã tổ chức "Buổi giao lưu đào tạo nguồn nhân lực Châu Á" tại khách sạn Hyatt Regency Tokyo (Shinjuku) vào ngày 21 tháng 11 năm ngoái.
I.P.M đã mời các Đại sứ quán và các bên liên quan từ 10 quốc gia Châu Á phái
cử thực tập sinh kỹ năng và công nhân xây dựng.
Đại sứ quán nước Cộng hòa Indonesia, Công sứ Bob Felix Tobin.
Đại sứ quán nước Bangladesh, Công sứ Hê-bơ-rơ.
Đại sứ quán nước Cộng hòa Ghana, Công sứ Abigail Gwasthi.
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngài Phan Tiến Hoàng,
Bí thư thứ nhất, Trưởng ban quản lý lao động, cùng 96 vị khách mời tham dự.

Chủ tịch I.P.M. cùng Giám đốc Hidaka công ty Enu chikin và thực tập
sinh Nguyễn Thị Ngọc.

Ảnh chụp cùng Công sứ Gwasthi.

Quang cảnh giao lưu âm nhạc.

Quang cảnh bốc thăm trúng thưởng.

Công sứ Tobin.

Ông Phan Tiến Hoàng
Trưởng ban quản lý lao
động

Tại buổi giao lưu, I.P.M đã giới thiệu các dự án cống hiến quốc tế thông qua các
hoạt động hỗ trợ chế độ thực tập kỹ năng của I.P.M và đào tạo nguồn nhân lực với
các nước Châu Á. Lần này em Nguyễn Thị Ngọc, là thực tập sinh của công ty Enu
chikin, người đã nhận giải thưởng ưu tú tại cuộc thi viết Tiếng Nhật do I.P.M tổ chức
vào năm tài khóa 2018, cũng đã được trao giải tại buổi giao lưu này. Bài viết văn
phát biểu của em đã đem lại sự xúc động cho tất cả quý khách có mặt trong hội
trường.
Cũng tại sự kiện này, trong buổi giao lưu âm nhạc, hội trường buổi giao lưu quốc
tế trở nên vui vẻ với sự góp mặt của các nghệ sỹ như ca sỹ Matsuoka Keiko biểu
diễn nhạc cổ điển Pháp (Chanson) và nghệ sỹ Mikoto Masubuchi biểu diễn đàn
Koto. Hội trường cũng trở nên vui hơn khi chương trình bốc thăm trúng thưởng diễn
ra, nhiều phần quà ý nghĩa đã được gửi đến các quý vị khách mời.
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Khách mời từ Việt Nam, Cục quản lý lao động ngoài nước (Dolab), đại diện tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Nam
Trong khuân khổ chương trình giao lưu quốc tế năm 2018, I.P.M đã mời 10 vị khách của cơ quan Việt Nam đến Nhật Bản
trong 4 ngày từ ngày 20 (thứ ba) đến ngày 23 (thứ sáu) tháng 11 năm 2018. Trong đó Bà Vũ Hồng Minh, Chánh văn phòng
Cục quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ lao động thương binh và xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm
trưởng đoàn, lãnh đạo và cán bộ tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra trong chuyến thăm quan công ty công nghiệp
Tokyo Container - công ty tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng và trung tâm tu nghiệp Rokkosan, đoàn đã có buổi giao lưu với
các em thực tập sinh, trao đổi ý kiến với những người liên quan để hiểu kỹ hơn về chế độ thực tập kỹ năng. Thêm nữa, đoàn
đã đến thăm Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam tại nhật Bản, trung tâm nghiên cứu kỹ thuật công
nghiệp thành phố Tokyo để tìm hiểu về máy móc, kỹ thuật công nghiệp của Nhật Bản.
Buổi thăm quan công ty công nghiệp Tokyo Container (Sản xuất thùng cattong).
Đoàn đã đến thăm công ty công nghiệp Tokyo Container, được công ty giới thiệu về tình hình tiếp nhận và giới thiệu về nơi
làm việc của thực tập sinh. Trong cùng ngày, tại phòng họp, đoàn đã nghe giới thiệu về lịch sử của công ty và các sản phẩm
sản xuất thùng cattong. Trong chuyến thăm xưởng sản xuất, lần đầu tiên đoàn được xem quy trình sản xuất từ máy tạo hình
thùng cattong đến in ấn và robot tự động xếp sản phẩm. Đoàn đã được nghe giới thiệu về công việc của thực tập sinh, được
trao đổi trực tiếp với các em thực tập sinh, chụp ảnh kỷ niệm với mọi người. Buổi đến thăm hôm đó của các vị khách trong
đoàn là niềm động viên khuyến khích cho mỗi em thực tập sinh. Mặc dù các em vẫn còn hồi hộp nhưng đây là cơ hội tốt để
các em có thêm động lực thực tập hơn nữa.
Buổi thăm quan trung tâm công nghệ công nghiệp thành phố Tokyo.
Đoàn đã thăm trung tâm nghiên cứu công nghệ công nghiệp Tokyo. Trung tâm được thành lập bởi thành phố Tokyo như
một cơ quan nghiên cứu thử nghiệm góp phần cải thiện cuộc sống của người dân trong thành phố bằng cách thúc đẩy công
nghiệp, dựa vào phát triển nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật v.v… đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thành phố. Cùng
ngày hôm đó, giám đốc Kondo đã giới thiệu về lịch sử trung tâm, khái quát chức năng nhiệm vụ của tổ chức v.v… Sau đó,
tại “khu vực chế tạo sản phẩm 3D” đoàn đã được giới thiệu về các loại máy in 3D, phương pháp hình thành, và được hướng
dẫn về các sản phẩm in 3D v.v...
◎ Lịch trình:
Ngày 20 tháng 11 (thứ ba) đến Nhật.
Họp hội chung Nhật Việt tại khách sạn Washinton Shinjuku.
Trao đổi ý kiến về chế độ mới của Nhật và môi trường xung
quanh việc tiếp nhận thực tập sinh của Việt Nam.
Ngày 21 tháng 11 (thứ tư).
Buổi sáng Thăm đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Họp với ngài Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.
Buổi chiều Thăm quan:
Trung tâm nghiên cứu công nghệ công nghiệp
thành phố Tokyo.
Công ty công nghiệp Tokyo Container. Nhà
máy tại Ibaraki.
Buổi tối Tham dự cuộc họp giao lưu đào tạo nguồn nhân
lực Châu Á tại khách sạn Hyatt Regency Tokyo.

Bên trái) Báo cáo
về hoạt động đến
thăm Nhật Bản
được báo điện tử
Hà Tĩnh đăng tải.
Hình ảnh cho thấy
quang cảnh ngày
đầu buổi họp hội
nghị chung Nhật
Bản - Việt Nam.

Ngày 22 tháng 11 (thứ năm)
Buổi sáng Di chuyển.
Buổi chiều Thăm trung tâm tu nghiệp Rokkosan I.P.M.
Sau khi ăn trưa cùng nhân viên và thực tập sinh
của trung tâm, thăm quan lớp học.
Ngày 23 tháng 11 (thứ sáu) Về nước.

Quang cảnh tại phòng họp của Công ty Tokyo
Container.

Chụp ảnh kỷ niệm trước Đại sứ quán Việt Nam tại
Nhật Bản.
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Giao lưu với thực tập sinh.

Giới thiệu về tư cách cư trú của kỹ năng đặc định.
Về tư cách cư trú của kỹ năng đặc định.
Theo luật quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi từ tháng 4 năm 2019 sẽ thiết lập tư cách cư trú mới “Kỹ năng đặc định”.
Theo quy định này lao động người nước ngoài có thể làm việc trong 14 ngành nghề như: ngành xây dựng, ngành chăm
sóc người già, ngành đóng tàu, ngành lưu trú khách sạn, nhà hàng v.v…

■Khái quát kỹ năng đặc định theo sơ đồ dưới đây:
Tổng cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh
Hướng dẫn,
Đăng ký,
Hủy đăng ký
Báo cáo
Báo cáo

Cơ quan hỗ trợ đăng ký

Hướng dẫn,
Sửa đổi,
Thanh tra
trực tiếp
Cơ quan tiếp nhận kỹ
năng đặc định
(Xí nghiệp tiếp nhận)

Ủy thác
Hỗ trợ

Hợp đồng tuyển dụng

Hỗ trợ
Lao động nước ngoài kỹ năng đặc định
(Nguồn nhân lực nước ngoài)

■Đối tượng là 14 lĩnh vực ngành nghề, dự định sẽ tiến hành tiếp nhận từ 9 quốc gia phái cử đầu tiên.
Lĩnh vực

Số lượng chấp nhận tiếp nhận
Năm tài khóa 2019

Chăm sóc người già

5 năm đầu

5,000

50,000 đến 60,000

Vệ sinh tòa nhà

2,000 đến 7,000

28,000 đến 37,000

Gia công nguyên liệu

3,400 đến 4,300

17,000 đến 21,500

850 đến 1,050

4,250 đến 5,250

500 đến 650

3,750 đến 4,700

Xây dựng

5,000 đến 6,000

30,000 đến 40,000

Công nghiệp đóng tàu

1,300 đến 1,700

10,000 đến 13,000

300 đến 800

6,000 đến 7,000

100

1,700 đến 2,200

950 đến 1,050

20,000 đến 22,000

3,600 đến 7,300

18,000 đến 36,500

600, đến 800

7,000 đến 9,000

Sản xuất thực phẩm
đồ uống

5,200 đến 6,800

26,000 đến 34,000

Nhà hàng

4,000 đến 5,000

41,000 đến 53,000

32,800 đến 47,550

262,700 đến 345,150

Sản xuất máy móc
công nghiệp
Liên quan đến điện và
thông tin điện tử

Bảo dưỡng xe ô tô
Hàng không
Lưu trú, khách sạn
Nông nghiệp
Ngư nghiệp

Tổng các ngành nghề
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Dự định sẽ tiến hành tiếp nhận ở 9
quốc gia, bao gồm: nước Mông Cổ,
Trung Quốc, Philippin, Việt Nam,
Indonesia, Thái Lan, Campuchia,
Myanma, Nepan.

Báo
cáo
giống
như
người
nước
ngoài
cư
trú
tại
Nhật
Bản

Giới thiệu Logo mới
Logo mới
I.P.M in logo mới nhằm hướng đến năm tài chính mới.
Từ nay I.P.M sẽ sử dụng logo mới này.

Mỗi một cánh hoa là một nụ cười, tạo thành “5 cánh
hoa cười”, có ý nghĩa là “Nụ cười của các em Thực tập
sinh; Nụ cười của các Gia đình thực tập sinh; Nụ cười của
các Công ty phái cử; Nụ cười của các Công ty tiếp nhận;
Nụ cười của toàn thể Lãnh đạo, nhân viên I.P.M”.
Chúng tôi cam kết “Hòa bình” và “Hợp tác” bằng cách
gài “Bông hoa” ở ngực. Ở khu vực Châu Á, chúng ta
thường sử dụng hoa trong nhiều trường hợp khác nhau
nhằm duy trì mối quan hệ hòa hợp, thân thiện.
I.P.M mong muốn nhận được sự hợp tác cho thiết kế
logo mới lần này của chúng tôi.

Biểu tượng nhụy hoa ở giữa màu xanh gợi lên cảm tượng
về sự “Tĩnh lặng”, “Thành thực”.

Logo hiện tại

Các cánh hoa xung quanh thể hiện:
Màu xanh bầu trời thể hiện sự “Tinh khiết”,“Sảng khoái”
Màu xanh lá cây thể hiện sự “Bình tĩnh”, “Hòa hợp”
Màu vàng cam thể hiện sự “Ấm áp”, “Trí tuệ”
Màu đỏ thể hiện sự “Nhiệt thành”

Logo mới

Màu tím thể hiện sự “Thanh lịch”, “Sáng tạo”
hiện theo quan niệm hoạt động của I.P.M là “5 cánh hoa
cười” (Nụ cười của các em Thực tập sinh; Nụ cười của
các Gia đình thực tập sinh; Nụ cười của các Công ty phái
cử; Nụ cười của các Công ty tiếp nhận; Nụ cười của toàn
thể Lãnh đạo, nhân viên I.P.M).
Ngoài ra, việc thiết lập “Kỹ năng đặc định” làm thay
đổi đáng kể môi trường xung quanh việc tuyển dụng
người nước ngoài đồng thời ý nghĩa của chế độ thực tập
kỹ năng cũng thay đổi. Từ nay về sau, chúng tôi dự đoán
rằng cần phải thay đổi mục đích, ý thức của thực tập sinh
kỹ năng đã đến Nhật Bản theo chế độ thực tập sinh để các
em có được tính cách “vượt trội” thì sẽ nhận được tư cách
cư trú kỹ năng đặc định. Để làm được như vậy, I.P.M cần
hỗ trợ như thế nào? Từ nay về sau, chúng tôi cần khiêm
tốn lắng nghe ý kiến của nhiều người để hoạt động của
I.P.M có thể hỗ trợ cho việc xây dựng xã hội mới. (Văn
phòng Osaka, Hashimoto Yusuke).

Từ nhân viên đảm nhiệm
Tại văn phòng Osaka, ngoài công việc quản lý các xí
nghiệp trực thuộc chúng tôi còn thực hiện nhiều công việc
liên quan khác với trung tâm tu nghiệp Rokkosan. Hầu
hết thực tập sinh kỹ năng của I.P.M nhập cảnh từ sân bay
Kansai, sau đó học tập khoảng 1 tháng tại trung tâm tu
nghiệp Rokkosan. Chúng tôi sẽ phải đối ứng với các công
việc như đón thực tập sinh nhập cảnh tại sân bay Kansai,
sau đó cho các em tham dự khóa đào tạo sau khi nhập
cảnh bao gồm các nội dung: đào tạo định hướng, hỗ trợ
khóa học về pháp lý, phân bổ thực tập sinh cho các công
ty v.v...
Đặc biệt gần đây, để cho nhiều người hiểu được sự
đặc sắc của chương trình đào tạo tiếng Nhật và hướng dẫn
cuộc sống sinh hoạt của I.P.M, chúng tôi tích cực tổ chức
các buổi tham quan và học tập của trung tâm tu nghiệp
Rokkosan. Ngoài việc xem xét, lựa chọn các công ty tiếp
nhận thực tập sinh kỹ năng, chúng tôi còn mời các chuyên
gia như các tổ chức giao lưu quốc tế khu vực, tổ chức các
ngành nghề, cơ quan chính phủ, liên đoàn lao động,
chuyên gia tư vấn bảo hiểm xã hội v.v…

Tái bút: Buổi giao lưu nguồn nhân lực Châu Á đã
nhận được sự ủng hộ lớn lao từ các xí nghiệp hội viên.
Nhờ sự ủng hộ tham gia của Đại sứ quán các nước Châu
Á, buổi giao lưu nguồn nhân lực Châu Á năm nay đã
thành công tốt đẹp. Nhân buổi giao lưu hôm nay, chúng
tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý khách
mời. Nếu Quý khách có đóng góp ý kiến cho buổi giao
lưu năm tới xin hãy gửi ý kiến đến cho chúng tôi.

Thông qua các buổi thăm quan học tập, chúng tôi nhận
được nhiều cảm tưởng, ý kiến đóng góp từ nhiều quan
điểm lập trường khác nhau, chúng tôi sẽ vận dụng để thực
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