
 

 

Hội thảo cung cấp thông tin đúng về thực tập sinh và du học 
Bài phát biểu của Đại sứ Umeda (Dự thảo)  

(Ngày 22 tháng 1 năm 2019 từ 14:00 tại phòng họp lớn của 
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Kính chào các em có nguyện vọng sang Nhật Bản thực tập kỹ năng và du 
học, 

Cảm ơn các Quý vị đã dành thời gian tham dự “Hội thảo cung cấp thông 
tin đúng về thực tập kỹ năng và du học” do Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức. 
Đặc biệt, Tôi rất vui mừng vì hội thảo ngày hôm nay có sự tham dự của các 
bạn thanh niên trẻ có nguyện vọng đi thực tập kỹ năng và du học tại Nhật 
Bản.  

  Hội thảo ngày hôm nay do Đại sứ quán Nhật Bản cùng vói Bộ Giáo dục 
Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng phối hợp tổ chức với 
sự có mặt của cán bộ phụ trách của hai Bộ là Ông Phạm Chí Cường, Phó 
Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế và Ông Phạm Viết Hương, Phó Cục 
trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước. Tôi xin một lần nữa chân thành 
cảm ơn sự hợp tác của hai Quý Bộ trong việc đồng tổ chức hội thảo ngày 
hôm nay. 

Năm vừa qua, Nhật Bản và Việt Nam đón chào kỷ niệm 45 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao với hơn 240 sự kiện đã được tổ chức tại hai nước Nhật 
Bản và Việt Nam. Ngoài ra, các chuyến thăm song phương của lãnh đạo 
cấp cao hai nước được tổ chức thường xuyên như chuyến thăm chính thức 
cấp nhà nước của Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, Chuến 
thăm của Thủ thướng Nguyễn Xuân Phúc. Giao lưu giữa người dân hai 
nước cũng trở nên sôi động và quan hệ hai nước trong tất cả các lĩnh vực đã 
đi vào chiều sâu. Tại Nhật Bản, những thông tin về Việt Nam do báo chí 
đưa tin cũng tăng lên đáng kể. Mối quan hệ Việt Nhật hiện đang trong giai 
đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay.  



 

 

 

Một trong những bối cảnh của mối quan hệ Nhật Việt tốt đẹp này là có 
nhiều người Việt Nam đã từng du học và thực tập kỹ năng tại Nhật Bản 
hiện nay đang hoạt động tích cực và trở thành cầu nối giữa hai nước trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Trong số các cựu lưu học sinh, có rất nhiều người đang làm việc trong 
Chính phủ, Quốc hội, tổ chức đào tạo như trường đại học, tổ chức y tế, 
doanh nghiệp Nhật Bản v.v…Ví dụ như, trong Chính phủ, có Ngài Lê 
Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ngài Lê Minh Hưng, Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước, Ngài Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoàn 
Nhà nước, Ngài Nghiêm Vũ Khải (Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ) Đại biểu Quốc hội, Ngài Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Trường 
Đại học Y Hà Nội. 

Thêm vào đó, tại Tp Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp Nhật Bản đang hợp 
tác với phía Việt Nam xây dựng đường sắt đô thị tuyến số một, và Ông 
Phan Vũ Duy Cường, một cựu lưu học sinh Nhật Bản (Đại học Tokyo), 
đang giữ cương vị quản lý của một doanh nghiệp xây dựng Nhật Bản tại Tp 
Hồ Chí Minh.  

Ngoài những ví dụ như trên, còn có rất nhiều cựu du học sinh đang hoạt 
động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Các cựu du học sinh Nhật Bản người 
Việt Nam đang đóng góp to lớn cho sự phát triển của Việt Nam, đồng thời 
cũng đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ Nhật Việt như là những 
cầu nối của hai nước.   

Có rất nhiều người Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp Nhật 
Bản tại Việt Nam sử dụng các kỹ năng họ học được trong quá trình thực tập 
kỹ năng tại Nhật Bản như các kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng, chế tạo 
cũng như năng lực tiếng Nhật. 

Tôi ghe nói có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quyết định đầu tư vào Việt 
Nam, tận dụng nguồn nhân lực là các thực tập sinh kỹ năng đã từng được 
đào tạo làm lãnh đạo tại các công ty do doanh nghiệp Nhật thành lập tại 
Việt Nam.   



 

 

  

Những ví dụ điển hình như trên chiếm số đông, và chúng tôi rất vui 
mừng khi lắng nghe được các câu chuyện như vậy. Mặt khác, cũng có 
nhiều điểm mà các bạn trẻ cần lưu ý khi đến Nhật Bản với tư cách là du 
học sinh và thực tập sinh kỹ năng. 

Hội thảo ngày hôm nay là nhằm mục đích để cung cấp những thông tin 
đúng về du học và thực tập kỹ năng. Tôi mong các bạn sẽ chia sẽ những 
thông tin được cung cấp tại hội thảo hôm nay đến gia đình và những người 
bạn thân v.v… 

Trong 3,4 năm nay, Việt Nam đã trở thành nước quan trọng nhất hỗ trợ 
Nhật Bản giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Từ tháng 4 
năm nay, cơ chế kỹ năng đặc định đã được đưa vào như một tư cách lưu trú 
mới, trong đó nguồn nhân lực ưu tú và chăm chỉ người Việt Nam đang 
được các doanh nghiệp Nhật Bản kỳ vọng nhất. 

Hiện tại, có khoảng 300,000 người Việt Nam đang lưu trú tại Nhật Bản 
và hỗ trợ cho nền kinh tế của Nhật Bản đồng thời hiện thực giấc mơ của 
bản thân. Tuy nhiên, có một điều vô cùng đáng tiếc là trong vòng 3,4 năm 
gần đây, Việt Nam đứng đầu trong số vụ tội phạm người nước ngoài (hơn 
90% là tội trộm cắp) phân theo quốc gia và số thực tập sinh kỹ năng người 
nước ngoài bỏ trốn tại Nhật Bản.  

Các bạn trẻ Việt Nam đến Nhật Bản với nhiều giấc mơ và hoài bão, 
không có bạn nào đến Nhật Bản với mục đích ban đầu là phạm tội. Tuy 
nhiên, có những người Việt Nam và Nhật Bản lợi dụng các giấc mơ và hoài 
bão của các bạn trẻ để kiếm tiền và đẩy các bạn trẻ vào con đường phạm 
tội. 

Đó là các “Môi giới thiếu đạo đức” hay các “Công ty phái cử thiếu đạo 
đức”. Các môi giới thiếu đạo đức luôn có ý định lừa gạt các bạn trẻ bằng 
những lời ngọt ngào như “Nếu đi Nhật Bản thì vừa học vừa làm có thể 
kiếm được nhiều tiền”, hay là “Sẽ cố gắng thu xếp để các bạn có thể đi 
Nhật Bản sớm”. Ngoài ra, các môi giới và công ty phái cử thiếu đạo đức 



 

 

này luôn yêu cầu trả phí môi giới với nhiều lý do khác nhau. Kết quả là các 
bạn trẻ phải mang một “gánh nặng nợ” trước khi đến Nhật Bản, và nhiều 
bạn phải vay từ người thân hoặc các công ty tài chính. 

Tuy nhiên, trên thực tế, các bạn không thể vừa đi học tại trường tiếng 
Nhật vừa làm thêm kiếm tiền. Nếu làm thêm vào ban đêm thì ban ngày các 
bạn không thể học ở trường được. Và dù cho các bạn có vừa học ban ngày 
vừa làm ban đêm thì cũng không thể trả hết nợ vay. Trong điều kiện như 
thế, các môi giới thiếu đạo đức lại cố tình dụ dỗ và lôi kéo các bạn trẻ vào 
những tổ chức tội phạm ăn cắp. 

Về thực tập kỹ năng, cũng có những doanh nghiệp Nhật Bản thiếu đạo 
đức và các cơ quan quản lý tiêu chuẩn lao động Nhật Bản lưu ý các doanh 
nghiệp này do vi phạm luật, ví dụ như: không trả tiền lương ngoài giờ cho 
người lao động, khi đó những môi giới du dỗ rằng có thể kiếm được lương 
cao hơn và để cho lao động bỏ trốn. 

Mong muốn tha thiết của Đại sứ quán là giảm bớt dù chỉ một người để 
các bạn trẻ không bị các công ty và môi giới thiếu đạo đức lừa đảo, phạm 
tôi và bị bắt. Chính phủ Nhật Bản đang hợp tác với Chính phủ Việt Nam để 
tăng cường các hoạt động nhằm loại bỏ những công ty môi giới, các công 
ty phái cử thiếu đạo đức. 

Tại Nhật Bản, công tác quản lý các công ty thiếu đạo đức đang được 
tăng cường, và thông qua việc hoàn thiện công tác đào tạo tiếng Nhật cũng 
như hoàn thiện cơ chế tham vấn cho phù hợp với việc đưa vào áp dụng tư 
cách lưu trú mới của kỹ năng đặc định, phía Nhật Bản đã bắt đầu các hoạt 
động và nỗ lực để xây dựng Nhật Bản thành một xã hội dễ dàng sinh sống 
hơn đối với người nước ngoài. Chúng tôi mong muốn các bạn trẻ Việt Nam 
đến Nhật Bản với giấc mơ của riêng mình sau khi quay lại Việt Nam sẽ trở 
nên yêu thích Nhật Bản hơn nữa. 

Các biện pháp xử lý các môi giới thiếu đạo đức và công ty tiếp nhận lao 
động không phù hợp cũng là chủ đề được nêu ra tại các cuộc hội đàm cấp 
cao giữa hai nước.  

Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam tiếp tục hợp tác hoàn thiện 



 

 

môi trường học tập và lao động để đáp lại những giấc mơ và kỳ vọng về 
Nhật Bản của các bạn trẻ Việt Nam. 

Từ trước đến nay, Đại sứ quán chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện các buổi 
phỏng vấn riêng đối với người xin cấp visa du học, từ chối việc xin visa 
của các công ty phái cử thiếu đạo đức, cung cấp những thông tin đúng 
thông qua hội thảo, trang web, facebook. 

Sau đây tôi xin được nêu 3 điểm. Mong các bạn sau khi tham gia hội 
thảo ngày hôm nay và ra về hãy ghi nhớ 3 điểm này và chia sẽ với gia đình 
và những bạn bè xung quanh. 

1. Không sử dụng môi giới thiếu đạo đức 
2. Không trả phí môi giới cao, khi trả tiền thì phải nhận hóa đơn  
3. Không đi du học vì mục đích kiếm tiền 

Về nội dung chi tiết, cán bộ phụ trách sẽ trình bày trong phần sau. 

Có tin đồn rằng một bộ phận các công ty phái cử nói rằng “Đại sứ quán 
Nhật Bản là chỗ quen biết. Có thể xin được visa”. Tuy nhiên, những lời 
nói này giả mạo tên buổi của Đại sứ quán và hoàn toàn là nói dối. Nếu các 
bạn có điều gì thắc mắc, hãy trực tiếp tham vấn với chúng tôi.  

Tôi rất mong rằng các bạn sẽ có được những thông tin đúng về thực tập 
kỹ năng, du học và kỹ năng đặc định tại buổi hội thảo ngày hôm nay, và 
việc đến Nhật Bản sẽ mở ra tương lai tươi sáng đối với tất cả các bạn. 

Cuối cùng, tôi xin chúc các đại biểu và các bạn tham gia hội thảo ngày 
hôm nay dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. 
 
  
 


