質問者

質問内容（越）

質問内容（日）

回答可否／回答者案

em là tts hết hạn 3 năm , hiện tại visa katsudo ( không đ 私は3年間満了実習生です。現在、特定活動(就労不可）

雇用保険の給付（基本手当）がもら

i làm ) , em đang đợi vé để về nước . Liệu có thể làm bảo のビザを持っています。帰国のチケットを待っていま

える可能性があります。技能実習終

回答（日）

hiểm thất nghiệp được không ạ ? nếu làm thì cần giấy tờ す。 失業保険に加入することはできますか？ その場合、 了後、帰国困難であるため就労先を
gì và sau bao lâu thì nhận được ạ ?
どのような書類が必要で、どれくらい早く受け取り出来
ますか？

探す技能実習生については、雇用保
険の給付（基本手当を受けることが
できます。）

回答（越）
Bạn có thể nhận trợ cấp bảo hiểm việc làm (trợ cấp
cơ bản). Sau khi hoàn thành thực tập, thực tập
sinh được hưởng quyền lợi bảo hiểm việc làm (có
thể nhận trợ cấp cơ bản) do không về nước được v
à ở lại để tìm việc làm.
Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem tài liệu này.
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200630-4.pdf

細かい手続については、こちらの資
料をご覧ください。
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/
200630-4.pdf
1 nam
Dịch tiếng việt âm thanh bị vang chồng ạ

回答済

ー

Tôi sửa nó rồi. Vui lòng cho tôi biết nếu nó khó nghe lại

2 ヴォ チャン
Em tên là trung.
Là thực tập sinh kết thúc năm 1 em xin nghỉ việc ở cô

私の名前はtrungです。
1年目の実習生を終わり、自己都合で会社を辞めまし

ng ty với lý do cá nhân. Giờ em đang chờ về với viza 6 th た。 今、帰国待ちの為に6ヶ月のビザを取得しました。
áng. Cho em hỏi em có thể ở lại và tiếp tục công việc kh 滞在して他の仕事を続けることができるかどうかを聞き
ác không ạ.

たいです。

Nếu bạn rời khỏi công ty vì lý do cá nhân, rất khó đ
ể chuyển sang tư cách cư trú với mục đích tìm việc
làm.
Bây giờ, để kiếm sống, bạn có thể làm thủ để nhận
sự cho phép làm công việc bán thời gian.
Bạn hãy xem tài liệu này.
http://www.moj.go.jp/isa/content/001334325.pdf

会社を自己都合で辞めてしまった場
合、仕事をするための在留資格に切
り替えるのは困難です。
今でしたら、生計を維持するため
に、資格外活動の許可を受けてアル
バイトをすることができます。
こちらの資料をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/content/001
334325.pdf

3 Trung Nguyễn Bảo
hiện tại em đang làm với tư cách tokute gino ngành ep

現在、特定技能としてプレス業界で働いていますが、す

特定技能の介護分野に変更するために

Để chuyển sang tokutei ngành hộ lý, thì trường hợp bạn

dập thì có thể chuyển ngay sang tokute kaigo được khô

ぐに介護業界に切り替えることはできますか？

は、介護分野の技能実習の出身ではない

không phải là thực tập sinh kỹ năng trong lĩnh vực điều

場合には、①介護技能評価試験と②介護

dưỡng, bạn sẽ cần phải vượt qua (1) kỳ thi đánh giá kỹ n

日本語評価試験への合格が必要です。な

ăng hộ lý và (2) bài kiểm tra đánh giá tiếng Nhật hộ lý.

お、日本語の試験への合格も必要です

Ngoài ra, việc đậu kì thi tiếng nhật là cần thiết, nhưng để

が、特定技能としてプレス業界で働かれ

có thể làm việc theo diện mới là tokutei, thì bạn cần đậu

ているとのことなので、日本語の試験は

kì thi tiếng Nhật, hoặc là bạn đã hoàn thành thực tập

合格しているか、技能実習2号を修了し

2go thì sẽ được miễn kì thi tiếng Nhật.

ているため、日本語の試験は免除されて

Nếu bạn vượt qua (1) và (2) kỳ thi và được tuyển dụng

いるかのどちらかだと思います。

bởi một công ty hộ lý, thì bạn có thể chuyển qua tokutei

①と②の試験に合格し、介護の会社に採

1go của ngành hộ lý.

用されれば、特定技能1号の介護分野に

Xin lưu ý rằng khi làm thủ tục sau ngày 15 tháng 2, thì

変更することができます。

cần Đại sứ quán Việt Nam cấp「Giấy tiến cử」 và

なお、2月15日以降に手続を行う場合、

phương thức cấp 「Giấy tiến cử」 chưa rõ ràng. Do đó,

ベトナム大使館から発行される「推薦者

xin lưu ý về thủ tục 「Giấy tiến cử」.

ng

表」が必要となり、「推薦者表」がどの
ように発行されるかは、現時点で不透明
な部分があるので、「推薦者表」の手続
については注意をしてください。
4 nguyen trong bac
E là thực tập sinh kết thúc 3 năm. E đang đợi chuyển

私は3年満了実習生です。 特定の外食業界への切り替え

特定活動の在留資格は、どのような

tokutei ngành nhà hàng .đó dịch nên chưa chuyển được 待ちです。コロナの影響でまだ切り替え出来ないです。

仕事ができるかは、パスポートに貼

. Viza hiện h là katsudo nhưng có thể đi làm tại công ty

現在のビザは就労可の特定活動です。元の会社で働くこ

trước . H e nghĩ việc rồi .e có thể làm baito ngoài bằng

とができますが退職しました。

付されている「指定書」を見るとわ

viza katsudo đó công ty xin được không . Nếu không đ

その就労可の特定活動ビザで違うところでアルバイト 出

ược thì e cần làm sao ?

来ますか？
もし出来ない場合どうすればよいですか

Bằng cách xem 「Giấy chỉ định」 trên hộ chiếu của
bạn, bạn có thể biết được tư cách lưu trú hoạt đ
ộng đặc biệt của bạn, có thể làm được công việc g
ì.
Trường hợp trên「Giấy chỉ định」có viết tên công
ty làm việc, thì bạn không thể làm việc ở công ty kh
ông được viết trên giấy này.
Để làm việc bán thời gian, bạn cần phải có được
sự cho phép. Nếu như bạn đã nghỉ việc, thì bạn nê
n chuyển sang tư cách hoạt động đặc biệt (hoạt đ
ộng đặc biệt vì không thể về nước) (không thể làm
việc, 6 tháng) trước khi làm thủ tục xin cấp phép là
m việc bán thời gian.
Vui lòng tham khảo tại đây.
http://www.moj.go.jp/isa/content/001334325.pdf

かります。「指定書」に働く会社が
書かれている場合、書かれている会
社以外で仕事をすることはできませ
ん。
アルバイトをするには、資格外活動
の許可を行う必要があります。既に
退職しているとのことなので、別の
特定活動（帰国困難のための特定活
動（就労不可、6月））に変更した
上で、資格外活動の許可を申請する
のが良いかと存じます。こちらをご
覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/content/001
334325.pdf

5 bùi văn nam
コロナショックで実習生ビザから技人国ビザへ変更可能

新型コロナウイルス感染症のために、

Với lí do là bị nhiễm virut corona chủng mới, không có

ですか？（実習生行く前に、履歴書に大学卒業という情

「技能実習」の在留資格から「技術・人

trường hợp đặc biệt nào cho phép thay đổi tình trạng cư

報を乗ってる前提として）

文知識・国際業務」へ在留資格変更許可

trú từ tình trạng cư trú của 「thực tập kỹ năng」 thành

ができるという特例はございません。な

「Kĩ thuật・Tri th ức nhân văn・Nghiệp vụ quốc tế」.

お、例外的な取扱いですが、新型コロナ

Ngoài ra, mặc dù đây là một trường hợp ngoại lệ, không

ウイルス感染症の特例ではなく、「技能

phải trường hợp đặc biệt vì bị nhiễm virut corona chủng

実習」の修了者が「技術・人文知識・国

mới, nhưng có trường hợp người hoàn thành 「thực tập

際業務」へ資格変更を行うことができる

kỹ năng」có thể chuyển sang tư cách 「Kĩ thuật・Tri

場合があります。

thức nhân văn・Nghiệp vụ quốc tế」.

6 匿名視聴者

7 ミン

Tôi không nghe được lúc nói về những tư cách lưu trú

COVID19 感染対策の為の特別に作られた在留資格制度の 資料と動画を見ていただく（動画内のベ ー

Mời các bạn xem tài liệu và video (Kiểm tra phiên dịch

trong thời kì COVID19. Có thể trả lời giúp tôi được khô

説明の部分聞こえませんでした。 答えてくれませんか。

トナム語通訳を確認し、アフレコ？）

tiếng Việt trong video và lồng tiếng?

特定技能1号の在留資格で、ビルクリー

Nếu bạn muốn làm việc trong ngành vệ sinh tòa nhà với

ng
Ví dụ e muốn chuyển qua ngành vệ sinh toà nhà .thì em たとえば、ビルクリーニング業界に切り替えたいなら、
cần điều kiện ỳ?hiện e là thực tập sinh kết thúc 3 năm

何か条件が必要ですか？私は建設実習生3年を満了しまし ニング業界で働きたい場合、①「ビルク

tư cách lưu trú của Kỹ năng đặc định số 1, bạn cần phải

ngành xây dựng , có chứng chỉ ngành nhà hàng , có n3

た、外食の検定とN3を持っています。

リーニング分野特定技能１号評価試験」

vượt qua (1) "Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số

と②JLPT N4かJFTへの合格が必要で

1 về lĩnh vực vệ sinh tòa nhà " và (2) JLPT N4 hoặc JFT.

す。

Nếu bạn vượt qua các bài kiểm tra ① và ② và được một

①と②の試験に合格して、ビルクリーニ

công ty ngành vệ sinh tòa nhà thuê, bạn có thể chuyển

ング業を行う会社に採用されれば、特定

sang ngành vệ sinh tòa nhà với tư cách kỹ năng đặc định

技能1号のビルクリーニングへの在留資

số 1.

格変更が可能です。

Ngoài ra, nếu thủ tục được thực hiện sau ngày 15 tháng

なお、2月15日以降に手続を行う場合、

2 thì cần phải có "推薦者表" do Đại sứ quán Việt Nam

ベトナム大使館から発行される「推薦者

cấp, và đến thời điểm này vẫn chưa rõ "推薦者表" sẽ đ

表」が必要となり、「推薦者表」がどの

ược cấp như thế nào. Hãy chú ý đến thủ tục 推薦者表

ように発行されるかは、現時点で不透明
な部分があるので、「推薦者表」の手続
については注意をしてください。
8 bùi văn nam
私は、今卒業しており、留学資格が期間切れて就職活動

大学を卒業している場合、選択肢になる

Nếu bạn đã tốt nghiệp một trường đại học, các lựa chọn

と言う資格を得ております。実は就職先が決まっていま

在留資格は「技術・人文知識・国際業

về tình trạng cư trú của bạn là "Kỹ thuật •Nhân văn •

すが、勉強したことと会社事業が違いますのでなかなか

務」か「特定活動（本邦大学卒業者）」

Nghiệp vụ quốc tế" hoặc "Hoạt động đặc định (Tốt

ビザの申請を進められない大変な状況です。 私は経済学

です。

nghiệp Đại học Nhật Bản)".

部の卒業です。会社は建設事業です。元々経済専門を選

まず、経済学部を卒業した方が建設業の

Trước hết, ngay cả khi một người đã tốt nghiệp Khoa

びましたが、中高の時から自分は建設の興味がありまし

会社に就職する場合でも、「技術・人文

Kinh tế tìm được việc làm tại một công ty xây dựng, vẫn

たのでただ建設の大学を選ぶのみではなく、経済を選ん

知識・国際業務」の在留資格を申請する

có thể xin tư cách lưu trú “ Kỹ thuật •Nhân văn •Nghiệp

で将来的に経済と建設を合わせて活躍したいという理由

ことは可能です。「技術・人文知識・国

vụ quốc tế”. Với tư cách lưu trú là " Kỹ thuật•Nhân văn•

がありました。 そのために、建設の会社に進めておりま

際業務」の在留資格では、建設業として

Nghiệp vụ Quốc tế", bạn không thể làm tại công trường x

した。でもビザの申請は厳しくて大変となっておりま

現場で作業をすることはできません。で

ây dựng. Tuy nhiên, nếu là doanh nghiệp sử dụng

す。特定活動という資格を申請しかないそうです。N1か

すが、会社の事務所で経理を行ったり、

những kiến thức đã học ở Khoa Kinh tế như kế toán văn

BJT480点がないと申請できないそうです。

海外の工事を行うための渉外業務を行っ

phòng công ty, thực hiện các công việc đối ngoại xây

私が今持っている資格は、N2とBJT442点です。ビザの

たり、マーケティングを行うこと等、経

dựng ở nước ngoài, marketing… thì có thể làm việc đ

期限は4月5日までです。どうしても今の短い時間でN1か 済学部で学んだ知識を使う業務であれ

ược mà không có vấn đề gì (nghĩa là có thể làm công

BJT480点を取れなさそうです。本当にこちらの会社にい ば、問題無く仕事を行うことができま

việc trong văn phòng).

たくて日本で就職したいですが、こんな状況はちょっ

す。

Ngoài ra, nếu bạn đã tốt nghiệp một trường đại học

と。。。

また、日本の大学を卒業している場合、

Nhật Bản và có N1 hoặc BJT480 điểm, bạn có thể xin

今はアルバイトとしてこちらの会社に勤めております。

N1かBJT480点を持っていると、「特定

visa "hoạt động đặc định (sinh viên tốt nghiệp tại các

どうしたらいいのかを教えていただくか助けていただけ

活動（本邦大学卒業者）」を申請するこ

trường đại học Nhật Bản)". "Các hoạt động cụ thể (sinh

ると大変感謝します。

とができます。「特定活動（本邦大学卒

viên tốt nghiệp các trường đại học Nhật Bản)" được đặt

よろしくお願い致します。

業者）」は、語学を使うコミュニケー

trước tại một nơi làm việc nơi giao tiếp được thực hiện

ションを行う職場であることが前提です

bằng ngôn ngữ, nhưng so với "kiến thức kỹ thuật / nhân

が、「技術・人文知識・国際業務」と比

văn / công việc quốc tế", có thể làm việc gần hơn với lĩ

較すると、より産業・サービスの現場に

nh vực công nghiệp / dịch vụ tại công trình

近い仕事ができます。
9 Khoa Phạm

Về nội dung tư vấn, chúng tôi nghĩ bạn nên nói chuyện

ご相談の内容だと、「技術・人文知識・
tôi nghĩ rằng bản dịch tiếng việt đang bị nhầm giữa công ベトナム語の翻訳は「看護」と「介護」の仕事を間違っ
việc “điều dưỡng” và “hộ lý”

với công ty xem lại nội dung công việc sẽ thực hiện tại c

対応済

ー

対応済

ー

ー

ていると思います。

10 アン
Hình như phần dịch tiếng Việt có sự nhầm lẫn giữa điều ベトナム語の翻訳は「看護」と「介護」の仕事を間違っ
dưỡng và hộ lý. Kangoshi là điều dưỡng viên (y tá) còn
11 Phan Quynh Hoa

ていると思います。

Kaigoshi là hộ lý (nhân viên chăm sóc).
会社方の求人情報を知りたいです 。教えてください？

セミナー終了後に登録者には連絡済

Ehiện tại đang là thực tập sinh visa tokutei gino ngành

私は現在、農業業界の特定技能生です。

特定技能の在留資格は、働く産業分野と

Tình trạng cư trú cho dạng visa tokuteigino đã được chỉ

nông nghiệp. hiện tại cty của e người đông , việc ít, nên

現在の会社は人がたくさんいて、仕事が少ないので、

12 vi van huynh

sau buổi hộ thảo dã gửi cho tất cả các bạn hội viên đã đăng ký

働く会社が指定されています。パスポー

định rõ ràng về chuyên ngành và công ty mà bạn có thể

chủ bảo e hãy tìm việc khác. em có nguyện vọng chuyển オーナーから別の仕事を探すように言われました。 私は

トに「指定書」が添付されていると思い

làm việc. "Bản chỉ định ：指定書" được đính kèm bên

sang ngành thực phẩm, nhưng hien tai e vẫn chưa có

食品製造の業界に切り替えたいと思っていますが、現在

ます。そこに、会社の名前と産業が記載

trong hộ chiếu của bạn. Tên của công ty và ngành mà

chứng chỉ ngành thực phẩm. E muốn hỏi là trong trường はまだ食品製造の検定を持っていません。 この場合、受

されていると思います。このどちらを変

bạn có thể được phép làm việc được liệt kê ở bản chỉ đ

hợp này thì nếu e tìm được cty tiếp nhận thì em có thể

け入れの会社を見つけたら、先にそちらで働いて後で食

更する場合でも、在留資格変更許可申請

ịnh đó. Để thay đổi một trong hai điều này (công ty

chuyển ngang qua rồi thi chứng chỉ ngành thực phẩm v 品製造業界の検定を取得することはできますか??。宜し

が必要です。ですので、試験に合格する

hoặc chuyên ngành) , bạn cần phải làm thủ tục thay đổi

à bổ sung sau được không ạ??.mong được giúp đỡ ạ. Em くお願いします。 ありがとうございました

前、つまり、在留資格を変更する前に他

tình trạng cư trú của mình (xin visa). Do đó, bạn không

cảm ơn

の会社や他の分野で働くことはできませ

thể làm việc trong một công ty khác hoặc ngành khác

ん。

trước khi bạn vượt qua kỳ thi, nói cách khác trước khi
bạn thay đổi tư cách cư trú (xin visa mới) thì bạn không
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thể đi làm được
ありがとうございました。

ー

ー

