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HIỆN TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN CÁC RỦI RO KHI ĐI NHẬT

BẤT ĐỐI 
XỨNG VỀ 

THÔNG TIN

GIAO DỊCH BẤT 
BÌNH ĐẲNG 

KHÔNG MINH 
BẠCH VỀ 

CÁC KHOẢN 
CHI PHÍ

Thị trường lao động và du học đi Nhật đang
phải đối mặt với 3 vấn đề cốt lõi. Đây là
những nguyên nhân căn bản dẫn đến nhiều
hệ quả về mặt con người, xã hội và kinh tế
nói chung.
1. Bất đối xứng về thông tin: Là trạng thái

thông tin không được cung cấp đầy đủ
cho người học, người lao động. Các bạn
du học sinh hoặc Thực tập sinh kỹ năng
đứng ở thế yếu về khả năng tiếp cận
thông tin.

2. Giao dịch bất bình đẳng: Từ trạng thái bất
đối xứng về thông tin và một số sức ép
mang tính văn hóa giao dịch, giao dịch
giữa người học, người lao động với các
công ty trung gian mất đi tính bình đẳng.

3. Không minh bạch về các khoản chi phí:
Các khoản chi phí được chi trả với số tiền
lớn hơn nhiều lần so với quy định, không
có tính ngang giá. Không minh bạch trong
quá trình thanh toán.



NGUYÊN TẮC ĐẦU TIÊN VÀ CƠ BẢN 

Lựa chọn đi Nhật là một quyết định táo bạo. Do đó, khi đi Nhật, các bạn trẻ phải có
mục tiêu rõ ràng, tự mình nâng cao năng lực tiếp cận, tìm hiểu thông tin để thu thập
những thông tin cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu. Và cuối cùng, một khi đã lựa
chọn, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không phó mặc, không khóc lóc. Phải tự đứng
lên và giải quyết hậu quả khi gặp khó khăn.

1. Tự xác định mục
tiêu

2. Tự tìm hiểu và xác
định thông tin phù
hợp để đáp ứng được
mục tiêu

Tự chịu trách nhiệm
cho mọi quyết định
của mình



CÁC RỦI RO THƯỜNG GẶP

Rủi ro khi tiếp cận thông tin (thông tin 
không chính xác)

Rủi ro về nguồn tín dụng (vay nợ)

Rủi ro về tương lai của các bạn trẻ



CÁC RỦI RO THƯỜNG GẶP 

• Thông tin không chính xác về Nhật Bản
Ví dụ: (1) thông tin về công ty, nội dung công việc, thu nhập và điều kiện lao động, môi
trường làm việc, các cơ quan, đơn vị cứu trợ các bạn khi gặp khó khăn, (2) Thông tin về học
phí, chương trình học, thời gian được phép làm thêm

• Thông tin không chính xác về dịch vụ của các công ty xuất khẩu lao động và tư vấn du học.  
Họ cam kết cái gì và không cam kết cái gì? Mình phải trả bao nhiêu, lúc nào? Nếu họ không
thực hiện như cam kết thì họ phải đền bù cho mình cái gì? Tại sao họ đòi hòi nhiều tiền như
vậy có hợp lý không? 

• Thông tin không chính xác về Nhật Bản
Ví dụ: (1) thông tin về công ty, nội dung công việc, thu nhập và điều kiện lao động, môi
trường làm việc, các cơ quan, đơn vị cứu trợ các bạn khi gặp khó khăn, (2) Thông tin về học
phí, chương trình học, thời gian được phép làm thêm

• Thông tin không chính xác về dịch vụ của các công ty xuất khẩu lao động và tư vấn du học.  
Họ cam kết cái gì và không cam kết cái gì? Mình phải trả bao nhiêu, lúc nào? Nếu họ không
thực hiện như cam kết thì họ phải đền bù cho mình cái gì? Tại sao họ đòi hòi nhiều tiền như
vậy có hợp lý không? 

Rủi ro khi tiếp
cận thông tin 

(thông tin 
không chính

xác)

• Các bạn tưởng rằng đi Nhật Bản là kiếm được nhiều tiền, nên cứ vay nợ
nhiều ở Việt Nam, nhờ bố mẹ họ hàng cho vay, thế chấp cả nhà cửa.
Nhưng thu nhập của bên Nhât chắc chắn không nhiều để có lãi sau khi trả
hết nợ

• Các bạn tưởng rằng đi Nhật Bản là kiếm được nhiều tiền, nên cứ vay nợ
nhiều ở Việt Nam, nhờ bố mẹ họ hàng cho vay, thế chấp cả nhà cửa.
Nhưng thu nhập của bên Nhât chắc chắn không nhiều để có lãi sau khi trả
hết nợ

Rủi ro về
nguồn tín dụng

(vay nợ)

• Các bạn đi Nhật Bản có thể kiếm được vài đồng. Nhưng rất nhiều trường
hợp cá các bạn đi Nhật về vẫn thất nghiệp, không có việc nào phù hợp để
sủ dụng kinh nghiệm tại Nhật, các bạn vẫn có thể không đi Nhật Bản mà
cứ tìm việc và làm việc ở Việt Nam cũng có thể tốt hơn. Các bạn có thể
học tập thêm nhiều kỹ năng ở Việt Nam, kinh doanh riêng của mình.

• Các bạn đi Nhật Bản có thể kiếm được vài đồng. Nhưng rất nhiều trường
hợp cá các bạn đi Nhật về vẫn thất nghiệp, không có việc nào phù hợp để
sủ dụng kinh nghiệm tại Nhật, các bạn vẫn có thể không đi Nhật Bản mà
cứ tìm việc và làm việc ở Việt Nam cũng có thể tốt hơn. Các bạn có thể
học tập thêm nhiều kỹ năng ở Việt Nam, kinh doanh riêng của mình.

Rủi ro về
tương lai của
các bạn trẻ



NHỮNG HÀNH VI XẤU PHỔ BIẾN CỦA CÔNG TY TRUNG GIAN

Những hành vi xấu phổ biến của các công ty trung gian môi giới lao động

1. Không giải thích thông tin chính xác
2. Không xác minh thông tin về nơi làm việc
3. Không nói rõ lý do thu tiền và điều khoản đèn bụ khi họ không thực hiện
4. Thu tiền trước khi có kết quả, và chưa có kết quả cũng không trả lại
5. Thu tiền đạt cọc, sử dụng biện pháp cầm cố tài sản.
6. Không ký hợp đồng rõ ràng, Không phát phiếu thu hợp pháp
7. Làm giả các giấy tờ.
8. Không hỗ trợ các bạn lao động khi gặp phải những trực trạc tại Nhật Bản



NHỮNG HÀNH VI XẤU CỦA CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC

Những hành vi xấu phổ biến của các công ty tư vấ du học

1. Không giải thích thông tin chính xác
2. Không xác minh thông tin về các trường học,
3. Ép các bạn đi những trường nào công ty đó quen biết
4. Quảng cáo bảo đảm các bạn sẽ có việc làm sau khi đi Nhật để học.
5. Không nói rõ lý do thu tiền và điều khoản đèn bụ khi họ không thực hiện
6. Thu tiền trước khi có kết quả, và chưa có kết quả cũng không trả lại
7. Thu tiền đạt cọc, sử dụng biện pháp cầm cố tài sản.
8. Không ký hợp đồng rõ ràng, Không phát phiếu thu hợp pháp
9. Làm giả các giấy tờ.
10.Không hỗ trợ các bạn khi gặp phải những trực trạc tại Nhật Bản



TRỞ LẠI NGUYÊN TẮC ĐẦU TIÊN

Cùng nhìn lại những nguyên tắc đầu tiên

1. Tự xác định mục
tiêu

2. Tự tìm hiểu và xác
định thông tin phù
hợp để đáp ứng được
mục tiêu

Tự chịu trách nhiệm
cho mọi quyết định
của mình
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