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Hội thảo giao lưu đào tạo nguồn nhân lực Bangladesh
Hội thảo giao lưu đào tạo nguồn nhân lực Bangladesh đã được tổ chức vào ngày 24
tháng 9 năm nay。I.P.M đã phối hợp với Đại sứ quán nước cộng hòa nhân dân Bangladesh
tại Nhật Bản đồng tổ chức buổi hội thảo tại thủ đô Tokyo sau khi được sự chấp nhận của
cơ quan xúc tiến thương mại NHật Bản（JETRO）cùng 13 cơ quan khác.
Trong hội thảo lần này từ Đại sứ quán đến các cơ quan chức năng như các công ty đưa
gửi đã cho thấy sự tích cực trong việc phải cử nhân lực đến Nhật Bản, ngoài ra cho thấy
được tình yêu với đất nước và mang lại những cảm nhận sâu sắc hơn
về đất nước Bangladesh. Hội nghị đã kết thúc một cách tốt đẹp.

Mục lục

Hội thảo giao lưu đào
1 tạo nguồn nhân lực
Bangladesh
Thị trưởng Izumisano
2 thăm trung tâm đào

tạo Rokkoyama

Báo cáo về lễ trao giải

3 của cuộc thi tiểu luận

JITCO
Giới thiệu các dự án
trao đổi quốc tế
4 Đôi lời từ nhân viên phụ

trách
Ghi chú của biên tập

■Tổng quan：
◇Chào hỏi quan khách
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa nhân dân Bangladesh tại Nhật
Bản Bà Rabab Fatima
Trong bài phát biểu Bà đã nhắc đến việc mong muốn có một hệ
thống hợp tác với Nhật Bản một đất nước đang thiếu nguồn
Bà đại sứ Rabab Fatima
nhân lực trầm trọng với một đất nước dư thừa lao động là Bangladesh và nhắc đến bản ghi nhớ giữa hai quốc gia về chế độ kỹ
năng đặc định đã được ký kết vào tháng 8. Ngoài ra Bà cũng cho
biết đang tang cường hệ thống quản lý lao động tại nước ngoài
của người dân Bangladesh.
◇ Bài diễn thuyết「Tình hình hiện tại của xuất khẩu lao động
ở Banladesh 」
Ông Ariful Hark, Trưởng ban công ty cổ phần dịch vụ việc làm
ở nước ngoài BOESL Bangladesh có một cuộc thảo luân và thuyết trình của BOESL về các thông tin cơ bản về Bangladesh
hiện trạng lao động trong các lĩnh vực ngành nghề hiện nay.
Ông Ariful Hark,
trưởng BOESL

◇Bài diễn thuyết「Tình hình mới nhất trong lĩnh vực xây
dựng và hệ thống thăng tiến trong ngành nghề xây dựng」
Ngài Naoki Doi, trưởng ban hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực
nước ngoài,quỹ xúc tiến công nghiệp xây dựng tài đoàn pháp
nhân
Ông đã nói về lý do tại sao cần một hệ thống cải tiến nghề nghiệp
xây dựng, tổng quan về hệ thống thăng tiến nghề nghiệp xây
dựng, và quy trình sử dụng.Từ bảng tham khảo của những người
tham gia, Ông đã nhận thấy có rất nhiều sự quan tâm về hệ
thống.
Ông Doi, TGD, quỹ xúc
◇Bài diễn thuyết「Xu hướng của công ty Nhật Bản và kinh tế
Bangladesh」
Ông Tomofumi Nishizawa, phó giám đốc khu vực Châu Á Thái
Bình Dương, bộ phận điều tra nước ngoài JETRO , cơ quan xúc tiến
thương mại Nhật Bản
Chúng tôi đã được nghe một bài diễn thuyết rất dễ hiểu về tỷ lệ
tăng trưởng GDP ở Bangladesh, tình trạng xuất nhập khẩu, và sự
phát triển kinh doanh của các công ty Nhật bản tại Bangladesh.v.v.

tiến CNXD

Ông Nishizawa PGD
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Thị trưởng Izumisano thăm trung tâm đào tạo Rokkoyama
Ông Chiyomatsu Hiroyasu thị trưởng thành phố Izumisano đã đến thăm trung tâm đào tạo IPM
Rokkosan
Vào ngày 22 tháng 7, Ngài Chiyomatsu Hiroyasu thị trưởn thành phố Izumisano, Ngài Kuniaki Nishino giám đốc phụ
trách đời sống khu công nghiệp và Ngài Junichi Shimada trưởng bộ phận hoạt động của thành phố, đã đến thăm trung
tâm đào tạo Rokkosan I.P.M.
Thành phố này được biết đến như là cửa ngõ phía tây của Nhật Bản, ngoài ra được dự báo số lượng lao động người
nước ngoài sẽ tang mạnh trong thời gian tới do đó chuyến thăm lần này với mục dích học hỏi tham khảo kiến thức và
kinh nghiệm hỗ trợ thực tập sinh của tài đoàn cho việc tiếp nhận lao động người nước ngoài sau này.
Trước tiên, Ông Hashimoto, trưởng văn phòng Osaka, đã giải thích về tổng về quan hệ thống đào tạo kỹ thuật và tình
hình hiện tại của tuyển dụng lao động nước ngoài tại Nhật Bản của tài đoàn. Hệ thống thực tập kỹ thuật là một dự án
cống hiến quốc tế nhằm hợp tác phát triển nguồn nhân lực, có thể đóng vai trò phát triển kinh tế bằng cách chuyển các
kỹ thuật và kiến thức về các ngành công nghiệp Nhật Bản đến khu vực đang phát triển,nhưng đáng tiếc thay không ít tổ
chức đã vi phạm hệ thống tuyển dụng và làm việc bất hợp pháp của thực tập sinh kỹ thuật trong bối cảnh thiếu hụt trầm
trọng nguồn lao động trong nước.
Ở thành phố Izumisano, chính vì rất trăn trở trong việc cải thiện tình trạng này nên đã có cuộc thảo luận về vai trò của
tổ chức giám sát và chính quyền địa phương.

▲Chụp ảnh lưu niệm và nhân quà lưu niệm

khăn Tuyền Châu

▲Ông Hashimoto trưởng văn phòng Osaka giải thích
tổng quan về chế độ thực tập sinh kỹ năng người nước
ngoài và hiện trạng tuyển dụng người nước ngoài

Tiếp theo, chúng tôi được tham quan một lớp học tiếng Nhật. Vào ngày hôm đó trong buổi học cũng đã có buổi trò
chuyện với bốn thực tập sinh người Việt Nam sau hai tuần nữa sẽ được phái cử về công ty làm việc. Chương trình
giảng dạy giáo dục chi tiết từng nhóm nhỏ của trung tâm cũng đã rất được quan tâm . Ngài thị trưởng Chiyomatsu cũng
cho biết " Chúng ta cũng cần học thêm tiếng Nhật " Ngoài ra còn có một khung cảnh yên bình nơi những nụ cười tràn
ra bất ngờ từ những thực tập sinh kỹ thuật đang lo lắng
Ngoài ra, chúng tôi đã cùng ăn trưa rất vui vẻ với các thực tập sinh kỹ thuật tại căng tin. Trung tâm không chỉ tiến
hành đào tạo tiếng Nhật, mà còn cùng nhau làm những công việc gia đình như nấu ăn và dọn dẹp nhằm nâng cao tính
hợp tác và làm việc nhóm với các đồng nghiệp.
Sau bữa ăn, chúng tôi đã được chuẩn bị một nơi để trao đổi ý kiến với các thực tập sinh. Thị trưởng Chiyomatsu đã đặt
câu hỏi cho những người lần đầu tiên làm việc ở nước ngoài là việc muốn thử thách từ bây giờ là gì và giấc mơ tương
lai là gì,và thực tập sinh kỹ thuật vẫn chăm chỉ trả lời những câu hỏi đó, mặc dù tiếng Nhật còn vụng về.
Thành phố Izumisano được biết đến như một cửa ngõ tiếp nhận nhiều người nước ngoài cho đến nay, với tư cách tài
đoàn hãy để chúng tôi cùng hỗ trợ để thành phố phát triển hơn nữa và trở thành trung tâm trao đổi quốc tế trong tương
lai.

▲Ăn

▲Cuộc

trưa cùng thực tập sinh tại nhà
ăn của trung tâm
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trao đổi ý kiến với các thực tập
sinh kỹ thuật

Báo cáo lễ nhận giải hội thi văn hay JITCO
Vào ngày 4 tháng 10 vừa qua, lễ trao giải hội thi văn hay JITCO (Hội nghị trao đổi JITCO lần thứ 27) đã được tổ chức
tại hội trường của Hiệp hội Kinh tế Nhật Bản. Hai thực tập sinh kỹ năng I.P.M. sau đây đã được trao giải trong số 2.556
ứng viên trên toàn quốc. Nhân viên của I.P.M đã tham gia sẽ báo cáo lễ trao giải.

【Giải xuất sắc】NGUYEN THI LAN THU(Công ty cổ phần NChicken)
【Giải ưu tú】LE THI HIEN（Công ty cổ phần việc làm Đông Dương phòng KD shimonoseki）

NGUYEN THI LAN THU (Trái) và giám
đốc tài đoàn (phải)

LE THI HIEN （Trái） và
quản lý (Phải)

Hội thi lần này có sự góp mặt của các thực tập sinh kỹ năng và nghiên cứu sinh đến từ Trung Quốc, Việt Nam,
Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Mông Cổ, Philippines, Campuchia, và Haiti, thí sinh đến từ Việt Nam là 1.484 người
trong tổng số 2.556 thí sinh chiếm hơn 1 nửa số lượng người tham gia.
Lễ trao giải cho những người chiến thắng năm nay (4 giải xuất sắc nhất, 4 giải xuất sắc, 20 giải ưu tú) đã được tổ chức.
Chúng tôi cũng đã nghe về các tác phẩm của bốn người đạt giải thưởng xuất sắc nhất. Nội dung của nó thật thú vị và đó
là một tác phẩm tuyệt vời.
Thời gian học của thực tập sinh chắc chắn sẽ ít hơn du học sinh. Tuy nhiên, cũng không ít thực tập sinh dành thời gian
nghỉ của mình để học tiếng nhật. Tôi thực sự ngạc nhiên khi có thể viết một tác phẩm tuyệt vời như vậy trong một thời
gian hạn chế. Tôi là đã từng là du học sinh cũng khâm phục vì điều đó.
○Thông điệp hỗ trợ từ nhân viên I.P.M. gửi đến tất cả thực tập sinh
Tôi cũng là người ngoại quốc, vì vậy tôi hiểu việc học ngoại ngữ ở nước ngoài khó đến mức nào. Thật khó để học một
ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của bạn.Nhưng nếu bạn thích nó thì dù có khó khăn đến đâu bạn cũng có thể cố
gắng hết sức phải không. Chính vì tôi thích tiếng Nhật, cho nên ngay cả khi khó khăn, tôi vẫn cố gắng hết sức mà không
bỏ cuộc. Nếu bạn thích bất cứ điều gì, bạn sẽ không nghĩ rằng nó sẽ khó khăn đúng không.
Vì vậy, bạn hãy yêu thích tiếng Nhật. Tôi nghĩ việc học sẽ trở nên thú vị. Những khuôn mặt vui vẻ và hạnh phúc của
mọi người mà bạn nhìn thấy tại buổi giao lưu đều rất đẹp. Đó là kết quả của sự nỗ lực.
Là người Myanma tôi cảm thấy đáng tiếc vì các thực tập sinh của nước mình đã không giành được giải thưởng tại đại
hội năm nay. Tuy nhiên, tôi thực sự rất vui khi người nước ngoài đã giành được một giải thưởng tuyệt vời như vậy. Và
điều tôn trọng hơn hết là việc họ đã cố gắng đỗ kỳ thi tiếng nhật trình độ N1 trong thời gian ngắn.
Thành thật chúc mừng tất cả các bạn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để những thực tập sinh của nước mình có thể nhận được
giải thưởng tại đại hội vào năm tới. Các bạn hãy cố gắng lên nhé. Rất mong được sự giúp đỡ.

Chân thành cảm ơn tất cả thực tập sinh I.P.M. và các cơ sở đào tạo đã hiệp lực và ủng hộ
Rất mong được sự ủng hộ vào những năm tới.
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THÔNG BÁO TỪ I.P.M.

GIỚI THIỆU DỰ ÁN GIAO LƯU QUỐC TẾ
phạm vi hẹp mà có thể nhận thấy rõ sự chệnh lệch tầng
lớp. Lần này, I.P.M. sẽ hỗ trợ tiếp nhận thực tập sinh kỹ
năng cho cơ sở điều dưỡng của thành phố Seiyo, tỉnh
Ehime. Ứng cử viên được triệu tập cho cuộc phỏng vấn
thực tập sinh là những người bằng giọng nói nhẹ nhàng,
với nụ cười chất phát vừa kể cho chúng tôi cảm xúc mạnh
mẽ của họ đối với Nhật Bản. Tôi có thể cảm thấy một
hình ảnh đầy lòng tự hào và mạnh mẽ mặc dù đó là sự hòa
nhã vốn có của người Mông Cổ. Tại ĐSQ Nhật Bản tại
Mông Cổ, chúng tôi đã được nghe nhân viên ở đây nói
rằng hiện tại có khoảng 1000 thực tập sinh đang làm việc
tại Nhật Bản, họ đang chăm chỉ làm việc chủ yếu trong
ngành xây dựng và nông nghiệp. Ngoài thế mạnh về thể
lực và ngôn ngữ là điểm đặc biệt của các thực tập sinh
Mông Cổ thì còn có nhiều nhân tài có thể phát huy khả
năng lãnh đạo ở hiện
trường, chính vì vậy, sẽ
ngày càng có nhiều
thành công được mong
đợi trong tương lai.

Dự án tại Hà Tĩnh Việt Nam
Vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, chúng tôi đã cùng
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội đàm để kí kết hiệp
định liên kết thúc đẩy việc đưa các thực tập sinh sang
Nhật làm việc thông qua khai mạc các diễn đàn trao đổi
phát triền nguồn nhân lực cùng với DSQ Nhật Bản tại
Việt Nam. Những nỗ lực toàn diện để gửi nguồn nhân
lực xuất sắc đến Nhật Bản với ít gánh nặng kinh tế mà
không thông qua các nhà môi giới sẽ được bắt đầu thực
hiện chính thức.。
Thông tin về hội nghị
đã được đài truyền hình
HTTV và BÁO MỚI
đưa tin.

Thăm công ty phái cử tại Mông Cổ
Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 2 tháng 8, chúng tôi đã đến
thăm MYANGAN SAKURA cơ sở phái cử nhân lực tại
Mông Cổ. Nếu đi khoảng vài km tính từ trung tâm Mông
Cổ về phía nam là nhưng tầng lớp giàu có, có thể chi hàng
triệu Yên học phí một năm cho con đến trường thì tiến về
phía bắc Mông cổ là tầng lớp nghèo với thu nhập chỉ từ 1
van đến 1.5 vạn yên một tháng sinh sống. Chỉ trong một

trong nền kinh tế Nhật Bản.
Ngoài ra, trong cơ hội gặp gỡ các thực tập sinh, tôi
muốn họ một lần nữa nhận ra rằng họ sống ở các nền
văn hóa khác nhau và mong muốn quan tâm đến nhiều
thứ khác nhau. Những người trẻ độ tuổi từ 20 đến 30
tuổi đến Nhật Bản với tư cách thực tập sinh, và sẽ sống
và làm việc tại đây 3 đến 5 năm, đó là khoảng thời gian
quý báu. Những gì học được trong thời gian quý giá đó
của từng người sẽ khác nhau, nhưng kinh nghiệm có
được từ việc sống trong một xã đa văn hóa là vô giá.
Tích lũy kinh nghiệm đó cùng với làm việc chăm chỉ
hàng ngày để có thể kết nối với cuộc sống tương lai của
mình và tôi muốn hỗ trợ thực tập sinh để làm cho cuộc
sống của họ tốt đẹp hơn. (Nagoya Iyama, Văn phòng
Nagoya)

Từ nhân viên phụ trách

Rất vui được gặp bạn, tôi tên là Iyama từ văn
phòng I.P.M. Nagoya. Công việc trước đây của tôi là
làm việc trong ngành tài chính. Hiện đang làm việc tại
văn phòng Nagoya để hỗ trợ các chương trình thực tập
kỹ năng.
Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với những lao động nước
ngoài cho đến khi tôi gia nhập I.P.M. Đó là lần đầu tiên
tôi có một công việc như vậy, và trước đây tôi chưa
bao giờ nghĩ có bao nhiêu lao động nước ngoài ở Nhật
Bản. Kể từ khi tôi bắt đầu công việc này, tôi nhận thấy
rằng người nước ngoài đang làm việc tại các cửa hàng
tiện lợi trong khu phố và các công trường xây dựng, tôi
cảm thấy hình như rất nhiều người nước ngoài làm việc
tại Nhật Bản.
Dạo gần đây, những khía cạnh xấu về hệ thống thực
tập kỹ năng được mạng internet đưa tin. Tuy nhiên, nó
được mọi người hiểu rằng đó chỉ là một phần và các
công ty và thực tập sinh thường có mối quan hệ tốt, vì
vậy hệ thống thực tập kỹ thuật không phải là một hệ
thống tồi, chúng tôi đang nỗ lực để một lần nữa mong
muốn mọi người sẽ biết đến với một vai trò quan trọng

Lưu ý của biên tập viên - Thông qua các hội
thảo khác nhau, cùng với xí nghiệp không chỉ
thực tập sinh hay người lao động chúng tôi còn
nỗ lực tham gia trao đổi quốc tế với nhiều
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