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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  Sapporo：011-206-0737 

Trung tâm đào tạo Rokkosan：078-891-1041 

 

Vào ngày 8 tháng 10 năm 2020, “Cơ quan pháp nhân – Hiệp hội hỗ trợ cộng sinh 
nguồn nhân lực nước ngoài toàn quốc (gọi tắt là NAGOMi)” được thành lập với mục 
đích xúc tiến hướng tới hoàn thiện một xã hội cộng sinh nguồn nhân lực toàn cầu, 
Chủ tịch I.P.M - ông  Hideto Ikeda được bầu làm ủy viên. 

NAGOMi là Cơ quan pháp nhân được thành lập với mục đích thúc đẩy hoàn thiện môi 
trường  xã hội cộng sinh nguồn nhân lực toàn cầu, có các lãnh đạo chính sau: 

Mục đích thành lập NAGOMi 
Thứ nhất: Xác lập chính sách tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài, đóng góp 
một phần quan trọng cho “Thời đại mới của châu Á - đồng hành cùng phát 
triển” 
Thứ hai: Cải cách, nhất quán chế độ thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định. 
Cùng với mục đích chung “đào tạo nhân tài”, “giữ chân nhân tài”, “cống hiến 
cho quốc tế” thiết lập chế độ tư cách lưu trú với nhiều sự lựa chọn phù hợp theo  
từng giai đoạn nghề nghiệp. 
Thứ ba: Định hình hệ thống lao động nước ngoài, bố trí lao động vào các doanh 
nghiệp hoàn thiện, bảo vệ lao động nước ngoài khỏi các đoàn thể quản lý,  
doanh nghiệp xấu. Đồng thời mở rộng mạng lưới ở các khu vực trên toàn quốc, 
hỗ trợ, bảo hộ cho người lao động nước ngoài theo Pháp luật, hỗ trợ thực hiện 
một xã hội văn hóa công sinh không có phân biệt đối xử. 
IPM sẽ tăng cường liên kết với chính phủ và chính quyền địa phương cùng 
NAGOMi hướng tới thực hiện xã hội cộng sinh nhân lực toàn cầu. 

Thành lập “Cơ quan pháp nhân – Hiệp hội hỗ trợ cộng sinh nguồn nhân lực nước 
ngoài toàn quốc”.  

 Tại cuộc họp đại hội đồng NAGOMi 

Tài đoàn I.P.M đã tham gia vào 
“Nền tảng thúc đẩy định hình tiếp nhận 
kỹ năng đặc định” được tổ chức bởi 
Force Valley Concierge Co., Ltd- Công 
ty chuyên phát triển các dự án hỗ trợ 
tuyển dụng  xuyên biên giới từ các 
Quốc gia trên toàn thế giới.  

Tại diễn đàn này sẽ liên kết các cơ 
quan phái cử và chính phủ nước ngoài 
với các doanh nghiệp có năng lực tiếp 
nhận nguồn nhân lực nước ngoài trên 
toàn Nhật Bản trong lĩnh vực kỹ năng 

đặc định  -  lĩnh vực sẽ trở thành chìa 
khóa cho hoạt động tuyển dụng nhân 
lực nước ngoài của Nhật Bản trong 
tương lai, đồng thời thực hiện các hoạt 
động quảng cáo, phát hiện, đào tạo, 
tiếp nhận, định hình nhân tài bằng 
phương thức một cửa, nên các doanh 
nghiệp tham gia sẽ loại bỏ triệt để hiện 
tượng bỏ trốn, vi phạm quy định, xác 
lập kế hoạch để lao động nước ngoài  
gắn bó lâu dàivà hoạt động tốt theo 
hình thức kỹ năng đặc định. 

 Tham gia vào “Diễn đàn xúc tiến tiếp nhận bền vững kỹ năng đặc định” 

 Chủ tịch I.P.M (bên phải) phát biểu tại họp báo 
thành lập “Nền tảng thúc đẩy định hình tiếp 
nhận kỹ năng đặc định” được tổ chức vào ngày 
30/9. 
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Nơi phát hành： Pháp nhân tài đoàn công ích-Tài đoàn quản lý lao động（I.P.M）  

Trụ sở chính：〒160-0022 Tokyo, Shinjuku-ku, Shinjuku 1-26-6, Shinjukukato Bld 7F 

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

CHỦ ĐỀ Trang 

Thành lập Cơ quan pháp nhân- 
Hiệp hội hỗ trợ cộng sinh nguồn 
nhân lực nước ngoài toàn quốc  

1 
Tham gia “Diễn đàn xúc tiến 
tiếp nhận bền vững kỹ năng đặc 
định” 

Thông báo tổ chức hội thảo 
Online  

〜Quyết định tổ chức bổ sung 

vào tháng 12︕〜 2 

Thực tập sinh I.P.M được Đại sứ 
quán Việt Nam tại Nhật Bản 
tuyên dương 

Công bố kết quả kỳ thi viết lần 

thứ 28 của I.P.M !! 
3 

Thực tập sinh I.P.M lần đầu tiên 
thi đỗ kỳ thì đánh giá kỹ năng  
ngành nông nghiệp (cấp độ 
chuyên môn) 

4 
Thông báo hoạt động điều tra 
kinh tế năm Lệnh Hòa thứ 3 

Đôi lời từ nhân viên phụ trách 

Chủ tịch  
  
 
Cố vấn cấp cao 
 
Nghị trưởng 
 
 
Ủy viên hội đồng 
  
 
Ủy viên 

Ông Tsutomu Takebe, Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện Pháp 
nhân tài đoàn công ích - Viện nghiên cứu tổng hợp TOA 
 
Ông Toshihiro Nikai Tổng thư ký Đảng dân chủ tự do LDP 
 
Ông Kenshiro Matsunami Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục 
Thể chất Nhật Bản 
 
Ông Yoshitaka Murata nguyên Bộ trưởng đặc trách văn phòng 
nội các, Chủ tịch Ủy ban an toàn công cộng quốc gia, v.v. 
 
Ông Hideto Ikeda Chủ tịch tài đoàn I.P.M và các lãnh đạo khác 
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Báo cáo tổ chức hội thảo online – “Kiến thức quản lý lao động cần biết để tuyển dụng lao động nước ngoài” 

  〜Quyết định tổ chức bổ sung vào tháng 12！〜 

Vào ngày 5/9, Đại sứ quán Việt Nam tại 
Nhật Bản đã tổ chức buổi lễ trao thưởng cho 
400 bạn thực tập sinh kỹ năng. 

Khoản tiền hỗ trợ này được Tổ chức công 
ích  - Quỹ Aeon One Percent Club cấp cho 
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản nhằm 
mục đích hỗ trợ thực tập sinh, du học sinh 
đang sống tại Nhật đang gặp khó khăn do tình 
trạng lây lan virus corona chủng mới vẫn 
đang tiếp diễn, trong đó có 5 em thực tập sinh 
của I.P.M được nhận thưởng. Lần này, đại 
diện cho TTS của I.P.M, em VO TRUNG 
THANH hiện đang làm vệ sinh tòa nhà tại 
Công ty Cosmos đã tham gia lễ trao giải. 

Sau buổi lễ, em VO TRUNG THANH  có 
đôi lời chia sẻ về niềm vui khi nhận được giải 
thưởng: “Em rất vui mừng khi nhận được 
phần thưởng quý giá này. Phần thưởng này 
đã trở thành niềm khích lệ cho em cũng như 
tất cả TTS, giúp chúng em cảm thấy tự tin 
hơn vào bản thân. Đây cũng là một món quà 
về mặt tinh thần mà em cảm thấy rất biết ơn. 

Em xin chân thành cảm ơn vì trong tình hình 
lây lan virus corona chủng mới trên khắp thế 
giới như hiện nay, đã cho thực tập sinh chúng 
em, những người đang sống xa đất nước  
nhận được cơ hội này. Cùng với lời cảm ơn, 
em xin chúc Quý cơ quan, Quý đoàn thể ngày 
một phát triển”. 

 Thực tập sinh I.P.M được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tuyên dương 

TTS được tuyên dương Em VO TRUNG THANH (đứng giữa) 

Trong thời đại sống chung với corona (With Corona), 
vào ngày 25/8, 9/9 và 30/9 (tổng cộng 3 lần), chúng tôi đã 
tổ chức hội thảo online với chủ đề “Đối phó với virus 
corona chủng mới: Kiến thức quản lý lao động cần biết để 
tuyển dụng lao động nước ngoài” (Chi tiết xem tại bản tin  
I.P.M News số mùa hè số 63). 

Cho đến nay, chúng tôi chủ yếu tổ chức các cuộc hội 
thảo gặp mặt trực tiếp dành cho phía doanh nghiệp để bàn 
về vấn đề liên quan đến việc sử dụng nhân lực nước ngoài 
như thực tập sinh kỹ năng, kỹ năng đặc định, nhưng lần 
này, thông qua hình thức online, đã thu hút rất nhiều cá 
nhân và tổ chức pháp nhân cả trong và ngoài nước đến 

tham dự "Thành phần 
tham dự" trong biểu đồ 
bên trái). 
Cùng với việc cập nhật 
những thông tin mới nhất 
về tình hình và chế độ 
tuyển dụng nhân lực nước 
ngoài đang thay đổi từng 
ngày và nhận được đánh 
giá cao của quý khách 
mời, đây là cơ hội giúp 
chúng tôi cảm nhận được 
vấn đề tuyển dụng nhân 
lực nước ngoài tại Nhật                    

Bản đang nhận được sự quan 

tâm mạnh mẽ. 
 Chúng tôi coi việc hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản 

khi tiếp nhận lao động nước ngoài cảm thấy hài lòng và có 
thêm nhiều người biết được thông tin thực tế là nhiệm vụ 
của I.P.M. 

Trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các buổi 
hội thảo, sự kiện qua hình thức online v.v... Vì vậy đừng 
ngần ngại, hãy cùng tham gia cùng chúng tôi! 
 

Biểu đồ:  
thành phần tham dự  

Nhằm đáp ứng thêm nhu cầu, chúng tôi sẽ tổ chức bổ 
sung hội thảo online miễn phí để giải thích về chế độ 
tuyển dụng nhân lực nước ngoài một cách dễ hiểu qua 
các ví dụ thực tế. Không chỉ trên toàn Nhật Bản mà các 
nơi trên thế giới đều có thể tham gia. Chi tiết vui lòng 
xác nhận tại website I.P.M. 

【Thời gian】 17/12/2020  (thứ 5) 
                  Từ 14:00 đến 16:00 

Quyết định tổ chức bổ sung︕ 

 

Có the
   
đăng  kı́ từ 
 mã QR này  
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≪Niềm vui chia sẻ từ người đạt giải vàng≫ 〜Em DO VAN LUC (Công ty cổ phần Graphic)〜 
 

“Em đã nhận được tiền thưởng từ cuộc thi viết 
tiếng Nhật. Em thật sự rất vui mừng. Em xin chân 
thành cảm ơn. Niềm vui này không phải chỉ có 
mình em, mà nhờ công ty, đồng nghiệp và gia đình 
em mới nhận được giải thưởng này. Em xin cảm 
ơn rất nhiều” 

Ngoài ra, Em DO VAN LUC đã trích một phần 
tiền thưởng của mình cho việc quyên góp. 

【Giải vàng】 Công ty cổ phần Graphic         DO VAN LUC “Người Nhật lạnh lùng ?” 

【Giải bạc】  Công ty cổ phần N-Chicken     TRAN THI PHUONG “Nước mắt của mẹ”  

【Giải đồng】 Công ty cổ phần Takigawa Obrat NGUYEN THI THUY “Người quan trọng của tôi” 

Chào đón cuộc thi viết lần thứ 28 trong năm nay của 
I.P.M, chúng tôi đã nhận được 71 tác phẩm dự thi từ 
các thực tập sinh kỹ năng và công nhân xây dựng người 
nước ngoài  

Điểm đặc biệt lần này là có rất nhiều bài viết về gia 
đình. Hình ảnh các bạn dù đang mang những lo lắng, 
bất an cùng với những kì vọng khi xa quê hương để làm 
việc tại một đất nước khác, nhưng đang nỗ lực hết mình 
như hiện lên trong mắt chúng tôi.  

Tôi nghĩ rằng thông qua một bài viết, thể hiện bằng 

ngôn từ tiếng Nhật– ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ -  
để truyền đạt suy nghĩ của bản thân là một việc rất khó 
khăn, dù vậy chúng tôi đều đã hiểu được suy nghĩ của 
các bạn trong tất cả các tác phẩm. 

Tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục học tập nhiều hơn 
nữa, tiếp thu thật nhiều tiếng Nhật để quãng thời gian ở 
Nhât trở nên hữu ích hơn. Hơn nữa, tôi mong các bạn 
có thể mang thật nhiều ước mơ trở về đất nước.  

▼Đạt giải bạc, Em TRAN THI PHUONG 
(Công ty cổ phần N-Chicken) 

 

 ▼Đạt giải đồng, Em NGUYEN THI THUY 

Công ty cổ phần Takigawa Obrat  

Xin chúc mừng các bạn 
đã đạt giải︕ 
Các tác phẩm đạt giải có 
thể xem tại website I.P.M 
(Bài “Thông báo” đăng 
vào ngày 29/10/2020)  
 

 

 

Em DO VAN LUC được tuyên dương trong công ty  (đứng giữa) 

Công bố kết quả cuộc thi viết lần thứ 28 của I.P.M︕︕ 

 〜Nổi bật với những tác phẩm về chủ đề gia đình〜 

※Tất cả đều là thực tập sinh Việt Nam 

Có thể xem từ  
mã QR này  
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 Thực tập sinh I.P.M lần đầu tiên thi đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành nông nghiệp (cấp độ chuyên môn) 

 Vào ngày 18/9/2020 có 2 bạn TTS của I.P.M 
đang làm việc tại công ty cổ phần Miyoshi, bạn TIN 
WIN HLAING và WAI YAN NAIGH đã thi đỗ kỳ thi 
“Kiểm tra đánh giá kỹ năng ngành nông nghiệp -cấp 
độ chuyên môn”.  

Các bạn đấy đã rất nỗ lực học lý thuyết từ 2 năm 
trước cho đến khi tham dự kì thi. Từ những website 
có liên quan chỉ công khai được khoảng 20 câu hỏi đề 
thi trong quá khứ, những đồng nghiệp và nhân viên 
hướng dẫn thực tập đã tận dụng tài liệu và mở các 
buổi học cho các bạn. 

Các bạn ấy đã nỗ lực từng ngày, lặp đi lặp lại nhiều 
lần những buổi học, những từ vựng không hiểu hay 
những từ chuyên ngành khó thì hỏi nhân viên hướng 
dẫn thực tập, đồng nghiệp hay nhân viên của I.P.M. 
Để hiểu từ vựng chuyên ngành rất khó, nhưng các bạn 

đã cố gắng để nắm được ý nghĩa của từ mới, từ  vựng 
chuyên ngành hay những kiến thức chuyên môn cần 
biết ngay tại hiện trường làm việc.  

Sự hỗ trợ chu đáo của xí nghiệp tiếp nhận  – Công 
ty Miyoshi đã mang đến kết quả “Thi đỗ cả về thực 
hành và lý thuyết” 
cho các TTS. 
Những thực tập sinh 
thế hệ sau hãy tiếp 
nối và cố gắng hơn 
nhé. 

Xin chào, tôi là Nguyễn Thị Thùy Dương thuộc Văn 
phòng I.P.M Osaka. Tôi đến từ miền nam Việt Nam, đây 
là năm thứ 3 tôi làm việc tại I.P.M. 

Hiện tại, văn phòng Osaka đang tiếp nhận khoảng 540 
nhân viên bao gồm thực tập sinh kỹ năng, công nhân xây 
dựng, kỹ năng đặc định, trong đó nhiều nhất là người Việt 
Nam, tiếp theo là Trung Quốc và Indonesia.  

Công việc của tôi là định kì đến thăm xí nghiệp tiếp 
nhận vào mỗi tháng, kiểm tra tình hình của thực tập sinh, 
phiên dịch giữa xí nghiệp và thực tập sinh, hướng dẫn 
những điều cần thiết cho thực tập sinh trong thời gian 
thực tập. Ngoài ra, khi thực tập sinh đến Nhật, tôi sẽ đến 
đón các em tại sân bay Quốc tế Kansai, dẫn các em đến 
Trung tâm đào tạo Rokkosan và tổ chức buổi định hướng 
cho các em. Sau thời gian đào tạo 1 tháng, tôi phụ trách 
hỗ trợ bố trí công việc cho TTS tới xí nghiệp tiếp nhận. 
Để TTS có thể làm việc trong 3 năm tại Nhật cần rất 
nhiều các thủ tục, tôi thay mặt xí nghiệp và thực tập sinh 
thực hiện thủ tục đăng kí xin “Chứng nhận kế hoạch thực 
tập sinh kỹ năng”, “Chứng nhận tư cách lưu trú”, “Thay 
đổi, gia hạn tư cách lưu trú” hay đăng ký thi tay nghề cho  

thực tập sinh v.v... 
Mối liên hệ giữa tôi với Nhật Bản xuất phát từ lúc tôi 

đến Nhật với tư cách du học sinh trường tiếng Nhật tại 
thành phố Sapporo, Hokkaido 1 năm 9 tháng, sau khi tốt 
nghiệp tôi bắt đầu đi làm. Sapporo là một thành phố tuyệt 
vời, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm ở đó. 

Tại công ty trước, tôi làm công việc liên quan đến kế 
toán tại một cửa hàng miễn thuế. Lúc đó, kinh nghiệm 
làm việc tại nghiệp đoàn quản lý tôi hoàn toàn không có. 
Tại I.P.M tôi đảm nhận công việc hỗ trợ cho TTS, qua đó 
tôi học hỏi được rất nhiều điều, tôi cảm thấy tiếng Nhật 
và nghiệp vụ của tôi càng ngày càng tiến bộ. Điều cuối 
cùng, tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp khi tuyển dụng lao 
động nước ngoài sẽ gặp rất nhiều khó khăn, các em thực 
tập sinh khi sống ở nước ngoài cũng có rất nhiều điều lo 
lắng. Vì vậy đừng ngần ngại, hãy trao đổi với I.P.M, 
chúng tôi rất vinh hạnh khi hỗ trợ các bạn.  

Từ bây giờ tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết mình,vì vậy rất 
mong nhận được sự hỗ trợ. 

(Văn phòng I.P.M Osaka Nguyễn Thị Thùy Dương) 

  

 
Đôi lời từ nhân viên phụ trách 

Trong lúc chưa nhìn thấy dấu hiệu dịu xuống của virus 
corona chủng mới, đối với các bạn thực tập sinh sống xa 
quê hương để làm việc tại Nhật Bản nơi có một nền văn 
hóa khác, chúng tôi nghĩ đây là thời gian hết sức khó 
khăn cho các bạn về cả đời sống lẫn tinh thần. Việc lần 
này các bạn được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản 
khen thưởng hay việc thi đỗ cấp độ chuyên môn - kỳ thi 
đánh giá kỹ năng ngành nông nghiệp chính là kết quả 
của sự nỗ lực không ngừng, vượt lên những khó khăn 
do corona gây ra.  
Tại cuộc thi viết đợt này của I.P.M, có rất nhiều tác 
phẩm dự thi viết về gia đình, tôi nghĩ điều ngày phải 
chăng thể hiện rằng có rất nhiều TTS đang suy nghĩ về 
gia đình ở nơi xa trong tình hình hiện nay. Xin chúc 
mừng các bạn đã đạt giải.  

Tái bút 

●Dự kiến phát hành số sau vào 01/02/2021 

TIN WIN HLAING (trái)  
WAI YAN NAING (phải) 
Đã xuất sắc thi đỗ, đang cầm trên 
tay chứng chỉ kỳ thi đánh giá kỹ 
năng nông nghiệp (cấp chuyên 
môn). 

 Thông báo hoạt động điều tra kinh tế năm Lệnh Hòa thứ 3 

Thực hiện hoạt động điều tra kinh tế năm Lệnh Hòa thứ 3 

Thực hiện hoạt động điều tra kinh tế thời điểm ngày        
1 tháng 6 năm Lệnh Hòa thứ 3 

Hoạt động điều tra kinh tế là cuộc điều tra quan 
trọng của Chính phủ với mục đích làm rõ một cách 
bao quát cơ cấu công nghiệp trong nước, là điều tra 
thống kê cơ bản căn cứ vào Luật thống kê  mà các 
doanh nghiệp có nghĩa vụ phải báo cáo. 

Khi thực hiện hoạt động điều tra này, chúng tôi sẽ gửi đến trụ sở chính của các doanh 

nghiệp có chi nhánh “bảng xác nhận trước về cơ cấu sản xuất” qua đường bưu điện theo 

thứ tự bắt đầu từ cuối tháng 10 năm Lệnh Hòa thứ 2. Hãy xác nhận nội dung và trả lời. 

Bộ Tổng hợp. Bộ Kinh tế và Công nghiệp 


