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Ngày Phát Hành: 1/8/2020  Số 63(Hạ Hiệu) Năm 2020 

RA MẮT WEBSITE CHUYÊN DỤNG KĨ NĂNG ĐẶC 
ĐỊNH (HỖ TRỢ DUY TRÌ TUYỂN DỤNG) 

Tokyo：03-3354-4841     Sendai：022-796-8724 

Nagoya：052-218-9251    Osaka：06-6365-5692 

Hiroshima：082-568-7444  Fukuoka：092-741-3138  

Kumamoto：096‐288‐2555   Saporo：011-206-0737 

Trung tâm tu nghiệp Rokkosan：078-891-1041 

 Do ảnh hưởng của virus Corona chủng mới, không một thực tập sinh nào của 
các doanh nghiệp đối tác đã có thể nhập cảnh được từ tháng 4 năm nay. Những 
thực tập sinh kết thúc lao động cũng không thể trở về nước, trong số đó cũng 
bắt đầu có những thực tập sinh không thể tiếp tục làm việc tại các công ty tiếp 
nhận ban đầu. 
   Mặt khác, tại các tài đoàn quản lý khác, trong khi có những thực tập sinh bị 
sa thải do dịch Corona, cũng có nhiều doanh nghiệp tiếp nhận có nhu cầu tuyển 
dụng lao động nước ngoài cao. Đặc biệt là tình hình tại các công ty nông 
nghiệp và bộ Nông, Lâm nghiệp & Thủy sản cũng đang bắt tay vào hỗ trợ các 
công ty này. 

 
 Dựa trên tình hình hiện tại, I.P.M. cũng bắt đầu hỗ trợ kết nối những thực tập 
sinh có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại Nhật với các doanh nghiệp gặp khó 
khăn trong việc đảm bảo lao động thông qua kênh  tuyển dụng nhân sự phù hợp 

trên website. 
 

 Nếu doanh nghiệp nào có nguyện vọng tuyển dụng thực 
tập sinh kết thúc lao động, lao động nước ngoài đỗ kì thi 
kĩ năng đặc định trong nước, ngoài ra muốn tuyển dụng 
thực tập sinh đã bị sa thải trong 1 năm, và trong khoảng 
thời gian đó dự định cho thực tập sinh đó ứng tuyển kì thi 
kĩ năng đặc định rồi tiếp tục tuyển dung tại công ty thì 
nhất định hãy tham khảo kênh giới thiệu này, việc đăng 
tin tuyển dụng hoàn toàn mien phí. 
 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới nhân viên phụ 
trách của I.P.M. như thông tin dưới đây. 

Phát hành︓Tài Đoàn Pháp Nhân Công Ích  
Tài Đoàn Quản Lý Lao Động Quốc Tế（I.P.M.）  
 Trụ sở chính Tokyo 〒160-0022 Tầng7 Katou.Bld,1-26-6, Shinjuku, Quận Shinjuku,Tokyo Nhật Bản 

 http://www.ipm.or.jp/  TEL︓03-3354-4841(代) FAX︓03-3354-4847 

 Website I.P.M. ra mắt dịch vụ hỗ trợ kết nối nhân lực giữa 
các doanh nghiệp có nguyện vọng tiếp nhận lao động nước 
ngoài theo chương trình kĩ năng đặc định và người lao động có 
nguyện vọng tương ứng. 

Trang dịch vụ matching tuyển dụng kĩ năng đặc định trên web-
site I.P.M. 

Từ trang chủ (www.ipm.or.jp) lựa chọn Menu 「受入の仕組み」→ 
rồi click vào 「▶特定技能とは」. 
Sẽ hiện lên danh sách người ứng tuyển (dành cho doanh 
nghiệp) và thông tin tuyển dụng (dành cho lao động nước 
ngoài). Danh sách sẽ được cập nhật theo thời gian. 

Mục Lục Trang 
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Bộ phận doanh nghiệp 

（Phụ trách︓Oshinomi/Mori） 
Số điện thoại︓03-3354-4841 

E-MAIL︓tokyo-office-business@ipm.or.jp 

▶▶Liên hệ về dịch vụ phù hợp tuyển dụng kĩ  
    năng đặc định  
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CHIÊU MỘ NGƯỜI DỰ HỘI THẢO ONLINE CỦA I.P.M.︕  

＜Nội dung chính＞  

1.【Thông tin mới nhất】 Tình hình xuất nhập cảnh của lao 
động nước ngoài     
2. Bao quát về các tư cách lưu trú  

3.【Đối sách với virus Corona ①】 [nghỉ việc], [sa thải] và 
[hủy naitei] của thực tập sinh, trách nhiệm của doanh nghiệp tiếp 
nhận và đối sách. 
4.【Đối sách với virus Corona ②】 Khái quát đối pháp tạm 
thời liên quan tư cách lưu trú (chuyển từ thực tập sinh sang hoạt 
động đặc định). 
5. Xin hoàn nenkin của thực tập sinh và tầm nhìn công 
việc 

 
  
  

 Với sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm coronavirus mới, việc làm của người nước ngoài bao gồm 
cả thực tập sinh kỹ năng nước ngoài cũng đang thu hút sự chú ý. I.P.M. sẽ tổ chức hội thảo trên web 
để giải thích các biện pháp đối phó dựa trên các trường hợp dễ hiểu. 
 Lệ phí tham gia hoàn toàn miễn phí. Đây là hội thảo có thể tham gia cả trong nước và ngoài nước. 
Rất mong chờ sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp! 

Truy cập vào link dưới hoặc đọc mã code QR để đăng kí dự hội thảo. 
https://www.ipm.or.jp/news/seminar/post-26.html 

▶▶Phương thức đăng kí 

＜Ngày tổ chức＞ 
Lần 1   Ngày 25/8/2020 (thứ 3) 
Lần 2  Ngày 9/9/2020 (thứ 4) 
Lần 3  Ngày 30/9/2020 (thứ 4) 

※Thời gian từ  10:30〜12:00. 

  I.P.M. chính thức trở thành tài đoàn đối tác của 
[Dự án hỗ trợ khẩn cấp cho nông nghiệp] được thực 
hiện như một phần của [án hỗ trợ khẩn cấp lực lượng 

lao động nông nghiệp]. 

  
     Dự án chính này được thực hiện nhằm hỗ trợ 
người sản xuất nông nghiệp trong việc giải quyết 
tình trạng thiếu lao động và duy trì sản xuất nông 
nghiệp do ảnh hưởng lan rộng của virus Corona 

chủng mới. Truy cập link từ website hiệp hội nông 
nghiệp quốc gia để tham khảo danh sách các tài đoàn 
đối tác của dự án hỗ trợ khẩn cấp nông dân.(https://
for-farmer.jp/partner_list/) 
  
     Đối tượng của dự án là các doanh nghiệp trong 

phạm vi toàn nước Nhật chịu ảnh hưởng lan rộng của 
virus Corona chủng mới nên chúng tôi hi vọng dự án 
này có thể hỗ trợ được các doanh nghiệp đang gặp 
vấn đề thực tập sinh không thể nhập cảnh vào nước 
Nhật. 

Đăng ký là tổ chức đối tác cho "Dự án hỗ trợ khẩn cấp lực lượng lao động nông 
nghiệp" của Bộ Nông nghiệp và Thủy sản 

Website hiệp hội nông nghiệp quốc gia 

Đăng kí hội thảo tại đây︕ 

I.P.M.NEWS Số 63(Hạ Hiệu) Năm 2020 Ngày Phát Hành: 1/8/2020  
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 Ngày Phát Hành: 1/8/2020  I.P.M.NEWS Số 63(Hạ Hiệu) Năm 2020 

THAY ĐỔI TRONG GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT CỦA I.P.M.! 
  〜Thúc đẩy web hóa Lập trang chủ chuyên môn cho học tiếng nhật〜          

 Cho đến nay,  I .P.M.  hàng tháng phát  tà i  l iệu 
g iảng dạy t iếng nhật  dành cho các bạn thực tập  
s inh người  nước ngoài .  Tuy nhiên,  để  khuyến 
khích việc  học tập  sử dụng web,  tà i  l iệu  g iảng 
dạy hàng tháng sẽ được chuyển hóa và đưa lên 
t rên web.  Chính vì  vậy,  thực tập  s inh từ nay trở  
đ i  sẽ không phải  mang tà i  l iệu g iảng dạy mà 
chỉ  cần bất  cứ nơi  nào kết  nối  với in ternet  được 
đều có thể học t iếng nhật .  

 
 Việc tà i  l iệu học sẽ được đăng tả i  lên web-
s i te ,  tạ i  bản t in  I .P .M. số 61 (Đông hiệu)  năm 
2020 cũng đã từng  thông báo về kênh Youtube 

[ IPM日本語チャンネル ] ,  và kênh  Facebook [

ジ ] cũng như thông báo trên  websi te  chính 
thức của I .P.M..  

 

 Hơn nữa,  dự kiến từ tháng 9/2020 tà i  l iệu 
g iảng dạy trên web sẽ được tổng hợp tạ i  [ trang 
chủ chuyên môn cho học t iếng Nhật của I .P.M.]  

để thực tập s inh có thể dễ dàng sử  dụng.  
 
 Từ nay trở đ i ,  các tà i  l iệu g iảng dạy,  các v id-
eo,  thông báo đều  có thể theo dõi  t rên  trang 
chủ chính.  
 

 Tất  nhiên ngoài  thực tập  s inh,  các doanh 
nghiệp đối  tác  của I .P .M.  cũng có thể h iểu ,  
theo dõi  và dễ dàng sử dụng hệ thống giáo dục 
t iếng nhật  của I .P .M..  Chính vì  vậy rất  mong 
nhận được sự ủng hộ của các bạn. 

Trang chủ chuyển môn cho học tiếng nhật 
http://ipmnihongo.com/  

TIẾN HÀNH HỘI THẢO ONLINE TẠI NGÂN HÀNG QUỸ TÍN DỤNG TRUNG ƯƠNG 

 Ngày 26/6/2020 tại ngân hàng quỹ tín dung Trung 
ương  trụ sở chính (Chuo ku, Tokyo) đã diễn ra buổi 

hội thảo online với tên gọi 「Hội thảo online ứng 
phó với đại dịch virus Corona chủng mới liên quan 
tới sử dụng lao động nước ngoài] do trưởng bộ phận 
doanh nghiệp của I.P.M. ông Oshinomi đã tiến hành 
thuyết giảng. 

 
 Hiện tại, đối tượng tham gia của hội thảo này là 
các đối tác của ngân hàng quỹ tín dụng chịu ảnh 
hưởng kéo dài của virus Corona chủng mới, tuy 
nhiên trong tương lai chúng tôi hi vọng là có thể tổ 
chức được nhiều hội thảo cung cấp những thông tin 
liên quan tới tuyển dụng lao động nước ngoài, duy 
trì hỗ trợ tuyển dụng nhiều hơn nữa.  

 
 I.P.M. cũng đưa chính sách về duy trì hỗ trợ tuyển 
dụng đối với thực tập sinh trong trường hợp bị sa 
thải chúng tôi cũng tập trung thảo luận các thông tin 

liên quan đến hỗ trợ duy trì việc làm.  

 
 Ngoài ra, tài đoàn pháp nhân công ích tổ chức hợp 
tác nguồn nhân lực quốc tế (JITCO) cũng đã tổ chức 
buổi hội giảng. JITCO đã giới thiệu tổng quan về 
chế độ thực tập sinh . Ngoài ra, cũng nhân cơ hội 
này cùng với các công ty phái cử tại Việt Nam trao 
đổi thêm về tình hình diễn biến của virus Corona 
chủng mới.  
 

  Hội thảo online này khác với các hội thảo thông 
thường là không thể gặp gỡ trực tiếp người thuyết 
giảng và những người tham gia khác. Nên có những 
vấn đề còn khúc mắc và nhu cầu về việc tiếp cận 
các thông tin này cao nên để tiếp cận những vấn đề 
này dễ dàng hơn trong tương lai chúng tôi sẽ tận 
dụng kinh nghiệm từ buổi hội thảo này để có thể 
tiếp tục cung cấp thông tin hữu ích trong các lĩnh 
vực khác nhau. 
  

Kênh  Facebook  
IPM日本語ページ 

Kênh YouTube 

IPM日本語 チャンネル 
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KÍ KẾT HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU LIÊN HỢP QUỐC 

 Ngày 7/7/2020 I.P.M đã kí vào Hiệp ước Toàn 
cầu Liên Hợp Quốc (hay gọi tắt là UNGC) , 
tham gia vào Mạng lưới Hiệp ước Toàn Cầu 
Nhật Bản (hay gọi tắt là GCNJ) đặt tại Nhật 
Bản.  
 
 UNGC là Hiệp ước mang tính toàn cầu lập bởi 
Liên Hợp Quốc. Được xây dựng trên 10 nguyên 
tắc liên quan tới các lĩnh vực [Nhân Quyền], 
[Lao Động], [Môi Trường], [Phòng chống tham 
nhũng] của các Doanh nghiệp, tổ chức giáo dục 
và đoàn thể dựa trên nền tảng phát huy khả 
năng lãnh đạo trên tinh thần trách nhiệm cao 
với tư cách là thành viên tốt của xã hội nhằm 
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững dài lâu. 

 
 Bắt đầu từ việc hỗ trợ thực tập sinh nước 
ngoài,  dựa trên nguyên tắc của UNGC, I.P.M. 
nỗ lực góp phần  thiết lập và duy trì môi trường 
lao động thích hợp cho nhân lực nước ngoài tại 
Nhật Bản, đồng thời hỗ trợ  các doanh nghiệp 
Nhật Bản tại nước ngoài trong việc xây dựng 
mối quan hệ đối tác bình đẳng với các tổ chức 
trong và ngoài nước bằng việc kí kết thỏa thuận 
của UNGC và gia nhập vào GCNJ.  Cùng với sự 
ý thức về tiêu chuẩn toàn cầu, I.P.M. cam kết 
nỗ lực trong các công việc thường ngày, nên rất 
mong sự ủng hộ của các bạn. 

 Rất hân hạnh. Tôi là Hagiwara của Bộ phận tổng vụ 
trụ sở chính Tokyo.  

 
 Nghiệp vụ chính của bộ phận tổng vụ là phát hành 
hóa đơn, thanh toán chi phí, lưu giữ việc thu chi các 
chi phí, nhân sự tài đoàn, và các nghiệp vụ phúc lợi y 
tế. Trong đó, công việc chính của tôi là phụ trách 
việc thanh toán. Trong đó chủ yếu là thanh toán các 
chi phí liên quan đến thực tập sinh như lệ phí dự thi 
chuyển giai đoạn, lệ phí nộp hồ sơ, tiền bảo hiểm, và 
chi phí quản lý thanh toán cho công ty phái cử. Nơi 
làm việc trước của tôi là Hiệp hội phúc lợi xã hội. 
Công việc có liên quan tới các dự án [Hỗ trợ các thí 
sinh thử thách]. Tổ chức này chuyên hỗ trợ  cho vay 
tiền  học bổ túc và tiền dự thi, nếu các bạn thí sinh 
đỗ trường trong danh sách hỗ trợ sẽ được miễn hoàn 
tiền vay. Trong lúc xét duyệt hồ sơ, tôi đã gặp rất 
nhiều người có hoàn cảnh khác nhau và tôi nhận ra 
vấn đề phúc lợi không chỉ là vấn đề của những người 
khác.   
 
 Sau khi tôi vào I.P.M. tôi nhận thấy lĩnh vực của 
I.P.M. và nơi làm việc cũ tuy khác nhau nhưng cả 2 
nơi đều góp phần giải quyết các vấn đề chung mà 
chúng ta hay gặp qua các bản tin. Ngoài ra, làm thế 
nào để cùng sinh sống với những người nước ngoài 
có văn hóa và lối suy nghĩ khác? Tôi nghĩ đó cũng là 
một mặt mang tính phúc lợi xã hội. 

 
 Tuy không hỗ trợ trực tiếp được các bạn thực tập 
sinh, nhưng thông qua những nghiệp vụ kế toán tôi 
phần nào cũng hỗ trợ được các bạn. Chúng tôi sẽ 
luôn cố gắng chăm chỉ làm việc và không để xảy ra 
sai sót nghiệp vụ để luôn là hậu phương vững chắc hỗ 
trợ tốt cho các doanh nghiệp đối tác và các bạn thực 
tập sinh.    
 
 Điều cuối cùng tôi luôn hi vọng rằng các bạn thực 
tập sinh sẽ có những trải nghiệm tốt đẹp tại Nhật 
Bản, và chúc các bạn sự thành công và hạnh phúc 
trong tương lai. 

（Hagiwara —Trụ sở chính Tokyo)）  

Chứng nhận kí kết  UNGC 

ĐÔI LỜI TỪ NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH 

Chủ đề lần này tập trung vào dịch vụ matching nhân 
lực kĩ năng đặc định và hội thảo online, các chủ đề có 
liên quan nhiều tới vấn đề phát sinh do virus Corona 
chủng mới, kéo theo hệ lụy về thay đổi không chỉ 
trong cách thức sinh hoạt, nội dung, cách thức làm 
việc. Hãy cùng nhau thử thách không sợ mắc sai lầm 
và vượt qua thử thách này!(N) 

TÁI BÚT 

●Dự kiến phát hành số tiếp theo ngày 1 tháng 11 năm 2020 

国連グローバル・コンパクトの１０原則 

■10 nguyên tắc của UNGC（Trích nguồn︓GCNJ） 
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