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Bài phát biểu của Đại sứ UMEDA Kunio tại Hội thảo 
cung cấp thông tin về tư cách lưu trú mới “kỹ năng 

đặc định”  

 

 

●Kính thưa ông Phạm Viết Hương- Phó Cục trưởng Cục quản lý 
lao động ngoài nước, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 

●Kính thưa ông Vũ Trường Giang- Trưởng phòng Nhật Bản- Đông 
Nam Á, Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động- Thương 
binh và Xã hội 

●Kính thưa toàn thể quý vị 
 

●Thay mặt Chính phủ Nhật Bản, tôi xin chân thành cảm ơn quý 
vị đã dành thời gian tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. 
Đồng thời, tôi xin phép giới thiệu vắn tắt về mục đích buổi 
hội thảo và mối quan hệ Nhật Bản- Việt Nam. 
 

●Thưa quý vị. Như quý vị đã biết, kể từ tháng 4 năm nay, Nhật 
Bản đã thiết lập tư cách lưu trú mới là “kỹ năng đặc định” 

nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động trầm trọng. 
 

●Khác với hình thức “thực tập” của chương trình thực tập 
kỹ năng và khác với việc vừa đi du học vừa làm thêm, cơ chế 
mới này tiếp nhận “nguồn nhân lực nước ngoài có một trình 
độ chuyên môn và kỹ năng nhất định có khả năng làm việc 
ngay”. Người lao động khi làm việc ở Nhật Bản sẽ được 
hưởng chính sách đãi ngộ tương đương với lao động người 
Nhật trở lên. 
 

●Giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam, để vận dụng chương trình 
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này một cách thích hợp, ông Phạm Viết Hương- Phó Cục trưởng 
và ông Vũ Trường Giang- trưởng phòng Nhật Bản, Đông Nam Á 
của Cục quản lý lao động ngoài nước và đại diện Bộ Ngành 
của Việt Nam đã trải qua nhiều lần đàm phán với đại diện Bộ 
Ngành của Nhật Bản và tại hội đàm lãnh đạo cấp cao Nhật Bản- 
Việt Nam ngày 1 tháng 7 vừa qua, hai bên đã công bố Bản ghi 
nhớ hợp tác (MOC) liên quan đến kỹ năng đặc định. 
 

●Buổi hội thảo ngày hôm nay nhằm mục đích giới thiệu khái 
quát với quý vị về tư cách lưu trú mới “kỹ năng đặc định và 
về MOC  nói trên.  

 

●Thưa quý vị. Quan hệ Nhật Bản- Việt Nam hiện nay đang trở 
nên khăng khít hơn bao giờ hết trên tất cả các lĩnh vực như 
thương mại, đầu tư, đảm bảo an ninh chính trị… giao lưu con 
người cũng không ngừng được mở rộng. Tại thời điểm cuối 
năm 2018 đã có khoảng 330 nghìn công dân Việt Nam cư trú ở 
Nhật Bản với mục đích học tập và làm việc, biến ước mơ của 
mình thành hiện thực. Con số này trong vòng 7 năm đã tăng 
lên trên 7 lần, trong năm nay chắc sẽ tăng cao hơn, đóng góp 
lớn lao cho sự phát triển kinh tế của Nhật Bản. 

 

●Tuy nhiên, có một điều rất đáng tiếc là Việt Nam đang chiếm 
vị trí số 1 về số vụ tội phạm và số thực tập sinh bỏ trốn ở 
Nhật Bản. Trong bối cảnh đó, hiện còn tồn tại những tổ chức 
môi giới và cơ quan phái cử kém chất lượng, những trường 
tiếng Nhật và doanh nghiệp Nhật Bản kém chất lượng biến 
những bạn trẻ Việt Nam đang ấp ủ ước mơ tới Nhật Bản thành 
những món mồi béo bở khiến họ phải mang theo gánh nặng nợ 
nần với số tiền lớn khi tới Nhật Bản. Vấn đề này đã được 



3 
 

đưa ra nhiều lần trong hội đàm của lãnh đạo cấp cao hai nước 
Nhật Bản và Việt Nam. Chính phủ hai nước đang tích cực hợp 
tác và tăng cường các biện pháp ứng phó. 
 

●Thưa quý vị, chúng tôi tha thiết mong muốn nhận được sự hợp 
tác giúp đỡ của quý vị để các bạn trẻ Việt Nam có nguyện 
vọng đến Nhật Bản với tư cách lưu trú “kỹ năng đặc định”, 

thông qua hội thảo này sẽ có sự hiểu biết sâu sắc hơn về 
chương trình kỹ năng đặc định, để trước khi tới Nhật họ 
không phải chi trả những khoản phí bất hợp lý, để không phải 
chịu gánh nặng nợ nần, để sau khi tới Nhật họ không phải làm 
việc trong môi trường không tương xứng. 
 

●Từ đáy lòng mình, chúng tôi mong rằng các bạn trẻ Việt Nam 
thời gian tới đây sẽ đến Nhật Bản với tư cách lưu trú “kỹ 
năng đặc định”, mỗi người đều sẽ thực hiện được ước mơ của 
riêng mình và có thể phát huy vai trò làm cầu nối để làm sâu 
sắc hơn nữa mối quan hệ tương trợ lẫn nhau giữa hai nước 
chúng ta. 

 

●Cuối cùng, xin chúc sức khỏe quý vị, chúc chương trình kỹ 
năng đặc định được triển khai thuận lợi, chúc quan hệ Nhật 
Bản- Việt Nam ngày càng phát triển. 

 

●Xin trân trọng cảm ơn! 
 


