COVIDｰ19下での在留資格
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Shohei Sugita / 杉田 昌平
弁護士（2011年東京弁護士会登録、入管取次弁護士（2013年～））
社会保険労務士（2017年～）、第一種衛生管理者（2020年～）
日本弁護士連合会中小企業海外展開支援担当弁護士（2018年度～）
弁護士法人Global HR Strategy代表社員、センチュリー法律事務所パートナー
2011年12月

センチュリー法律事務所入所（～2014年12月）

2013年4月

慶應義塾大学法科大学院助教（～2015年8月）

2015年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所（～2017年8月）

2015年6月

名古屋大学大学院法学研究科特任講師
（ハノイ法科大学内日本法教育研究センター）（～2017年8月）

2017年9月

センチュリー法律事務所入所（現職）
名古屋大学大学院法学研究科学術研究員（～2017年9月）

2017年10月

名古屋大学大学院法学研究科研究員（現職）
慶應義塾大学グローバル法研究所研究員（～2019年6月）
ハノイ法科大学客員研究員（～2019年10月）

2019年6月

慶應義塾大学法科大学院特任講師（現職）

2020年2月

経済産業省中小企業庁「次世代の担い手研究会」委員

2020年9月

厚生労働省委託事業「ビルクリーニング分野における外国人材受
入れ体制適正化調査」検討委員

2020年11月

ASSC=JICA「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」アドバ
イザー

Tự giới thiệu
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Shohei Sugita / 杉田 昌平
Luật sư

2011:đăng kí hành nghề luật sư tại hiệp hội luật sư Tokyo
2013 tới nay: luật sư tại cục xuất nhập cảnh
2017 tới nay: lấy chứng chỉ quốc gia bảo hiểm lao động và xã hội
2020 tới nay: lấy chứng chỉ quản lý vệ sinh thực phẩm( cấp 1)
2018 tới nay: luật sư hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển ra nước ngoài thuộc hiệp hội luật sư Nhật Bản
Đại diện luật sư pháp nhân về chiến lược nhân sư toàn cầu, cộng sư cho văn phòng luật Century
2011/12

Làm việc tại văn phòng luật Century（～2014/12）

2013/4

Trợ giảng khoá sau đại học tại Khoa Luật Đại học (tư lập) Keio（～2015/8）

2015/1

Làm việc tại văn phòng luật Anderson-Mouri-Tomotsune（～2017/8）

2015/6

Giảng viên bổ nhiệm khoá nghiên cứu sau đại học tại Đại học Nagoya
（Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Pháp luật Nhật Bản trực thuộc Đại học luật
Hà Nội）（～2017/8）

2017/9

Làm việc tại văn phòng luật Century（hiện tại）
Nghiên cứu sinh khoá sau đại học tại khoa luật đại học Nagoya（～2017/9）

2017/10

Nghiên cứu sinh khoá sau đại học tại khoa luật đại học Nagoya（hiện tại）
Nghiên cứu sinh về luật quốc tế tại đại học( tư lập) Keio （～2019/6）
Nghiên cứu sinh tại Đại học Luật Hà Nội （～2019/10）

2019/6

Giảng viên không thường trực khoá sau đại học tại Khoa Luật Đại học( tư lập)
Keio（hiện tại）

2020/2

Uỷ viên tại hội nghiên cứu về thế hệ mới Cục doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc
Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

2020/9

Uỷ viên ban đánh giá về cơ chế tuyển lao động nước ngoài trong lĩnh vực vệ
sinh cao ốc thuộc Bộ Lao động xã hội

2020/11

ASSC=JICA( Chuyên viên tư vấn về lĩnh vực tuyển lao động nước ngoài có tinh
thần trách nhiệm )
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本セミナーの内容は、講師/スピーカーが公開情報に基づいて整理したもの
であり、責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム（JP-MIRAI）、同事務局、
会員、その他行政機関からの非公開情報に基づく情報は含まれておらず、ま
た、JPｰMIRAI、同事務局、会員の見解とは無関係のものです。
本セミナーの内容は、講師/スピーカー独自のものであり、所属機関、関係機
関とは無関係のものです。
本セミナーの情報は、2021年1月28日時点のものです。
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Nội dung cuộc hội thảo này được người thuyết trình sắp xếp dựa theo những
thông tin đã công bố , không chứa những thông tin không công khai thuộc JPMIRAI( lĩnh vực tuyển lao động nước ngoài có tinh thần trách nhiệm), hoăc các
cơ quan hành chính khác. Hơn nữa các thông tin này cũng không liên quan tới
quan điểm của JP-MIRAI và các hội viên khác.
Nội dung cuộc hội thảo này là ý kiến riêng của người thuyết trình, không liên
quan tới cơ quan trực thuộc của họ.
Thông tin cuộc hội thảo này tại ngày 28 tháng 1 năm 2021.
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Chế độ về tư cách lưu trú ( Visa)
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日本に入国している外国籍の人は、原則として、一人一つ、
何らかの、日本にとどまり、活動することができる資格（在
留資格）をもっている
外国人材は、原則として、在留資格の範囲でしか報酬を得
る活動ができない（入管法19条）

Chế độ tư cách lưu trú
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Những người nước ngoài đang nhập cảnh tại nhật bản là
những người có tư cách lưu trú tại nhật để làm 1 việc gì đó
theo nguyên tắc thì 1 người 1 tư cách.
Nguồn nhân lực ngoại quốc theo nguyên tắc thì chỉ được
làm những công việc được nhận thù lao trong phạm vi của
tư cách lưu trú.(nhập cảnh pháp-điều19)

在留資格と仕事の関係
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在留資格

活動内容

システムの設計・研究開発
技術・人文知識・国際業務

翻訳・通訳
貿易業務・渉外業務

技能実習

技能実習計画に定められた
技能実習

Quan hệ giữa công việc và tư cách lưu trú
12

Tư cách lưu trú

技術・人文知識・国際業務
Kĩ thuật・ tri thức nhân văn・
nghiệp vụ quốc tế

技能実習
Thực tập sinh kĩ năng

Nội dung công việc
Thiết kế hệ thống・khai phát
nghiên cứu
Phiên dịch/thông dịch
Nghiệp vụ thương mại・
nghiệp vụ ngoại thương

技能実習計画に定められた
技能実習
Thực tập kĩ năng đã được qui
định bởi kế hoạch thực tập
sinh kĩ năng
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就労系の在留資格の方が活用できる在留資格
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1

Chế độ về tư cách lưu trú ( Visa)

2

Visa dành cho thực tập sinh kỹ năng

3

Visa dành cho du học sinh

4

Visa dành cho người có visa lao động

技能実習制度の目的
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技能実習の目的は、技能等の移転による国際協力の推進
同一の会社で3年間技能等を学ぶ必要があるため、原則
として転職できない

Mục đích của chế độ thực tập sinh
kĩ năng
16





Mục đích của thực tập kĩ năng là để xúc tiến sự hợp tác quốc
tế dựa vào chuyển giao kĩ năng vv…
Vì cần phải học kĩ năng trong vòng 3 năm tại cùng 1 công ty
nên theo nguyên tắc thì không thể chuyển việc.

COVIDｰ19対策のための特例
17



COVIDｰ19の影響で仕事を無くした人向けに、転職ができ
る特例が設けられた

Trường hợp ngoại lệ trong đối sách
phòng chống covid-19
18

Có 1 ngoại lệ được tạo ra dành cho những người bị mất việc
làm do ảnh hưởng của dịch covid-19, đó là có thể chuyển việc
được.

技能実習生の場合
（仕事を続けたい人）
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1

雇用契約の終了事由

解雇
（倒産、人員整理、雇止め，採
用内定の取消し等）

2

変更する在留資格

雇用維持のための特定活動
（最大1年、就労可）

3

特徴

転職:○
転社:○
監理団体の関与に関する資料提出:×（不要）
帰国までの必要な生活及び帰国の支援に関する
責務:×（なし）
リンク:
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html

①帰国困難のための特定活動
（6月、就労可）

転職:△（関係業種への転職可）
転社:○
監理団体の関与に関する資料提出:○（必要）
帰国までの必要な生活及び帰国の支援に関する
責務:〇（あり）
リンク:
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00026.html

期間満了
（1・2・3号技能実習修了）
※１号修了者は①のみ可
※３号修了者は④以外可

②特定技能への移行準備のため
の特定活動
（4月、就労可）

転職:×
転社:×
監理団体の関与に関する資料提出:×（不要）
帰国までの必要な生活及び帰国の支援に関する
責務:×（なし）
リンク:
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00026.html

③特定技能への移行
「特定技能1号」

転職:○（要他分野の試験合格）
転社:○
監理団体の関与に関する資料提出:×（不要）
帰国までの必要な生活及び帰国の支援に関する
責務:×（なし）
リンク:http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00197.html

④技能実習3号への移行
「技能実習3号」

転職:×
転社:○
監理団体の関与に関する資料提出:〇（必要）
帰国までの必要な生活及び帰国の支援に関する
責務:〇（あり）
リンク:http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00146.html

Trường hợp của thực tập sinh kĩ năng
(những người muốn tiếp tục công việc)
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1

Lí do kết thúc hợp đồng
tuyển dụng

Sa thải,cho nghỉ việc
（phá sản、chỉnh lí nhân viên、
dừng tuyển dụng,huỷ bỏ quyết
định tuyển dụng..）

Kết thúc kì hạn
（kết thúc thực tập kĩ năng số
1,2,3）
※Những người hoàn thành số 1
thì chỉ được ①
※Những người hoàn thành số 3
thì được tất cả ngoại trừ ④

2

thay đổi tư cách lưu trú

Hoạt động đặc định để duy trì
tuyển dụng
（tối đa 1 năm、được phép lao
động）

3

Đặc chưng

Chuyển việc:○
Chuyển công ty:○
Nộp giấy tờ liên quan đến sự tham gia của nghiệp đoàn:×（không
cần）
Nghĩa vụ hỗ trợ về nước hoặc phí sinh hoạt cần thiết cho đến khi về
nước:×（không cần）
Link:http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html

①hoạt động đặc định vì lí do gặp
khó khăn khi về nước
（6 tháng, được phép lao động）

Chuyển việc:△（có thể chuyển được đến những ngành liên quan）
Chuyển công ty:○
Nộp giấy tờ liên quan đến sự tham gia của nghiệp đoàn :○（cần
thiết）
Nghĩa vụ hỗ trợ về nước hoặc phí sinh hoạt cần thiết cho đến khi về
nước :〇（cần thiết）
Link:
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00
026.html

②hoạt động đặc định để chuẩn bị
chuyển đổi sang kĩ năng đặc định
（4 tháng, được phéo lao động）

Chuyển việc:×
Chuyển công ty:×
Nộp giấy tờ liên quan đến sự tham gia của nghiệp đoàn :×（không
cần）
Nghĩa vụ hỗ trợ về nước hoặc phí sinh hoạt cần thiết cho đến khi về
nước :×（không cần）
Link:
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_000
26.html

③chuyển đổi sang kĩ năng đặc
định
「kĩ năng đặc định số1」

Chuyển việc:○（đậu bài kiểm tra của những lĩnh vực khác cần
thiết）
Chuyển công ty:○
Nộp giấy tờ liên quan đến sự tham gia của nghiệp đoàn :×（không
cần）
Nghĩa vụ hỗ trợ về nước hoặc phí sinh hoạt cần thiết cho đến khi về
nước :×（không cần）
Link:
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_0
0197.html

④chuyển đổi sang thực tập kĩ
năng số3
「thực tập kĩ năng số3」

Chuyển việc :×
Chuyển công ty:○
Nộp giấy tờ liên quan đến sự tham gia của nghiệp đoàn :〇（cần
thiết）
Nghĩa vụ hỗ trợ về nước hoặc phí sinh hoạt cần thiết cho đến khi về
nước :〇（cần thiết）
Link:
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_0
0146.html

在留資格の範囲の注意点
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入管法20条1項

在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格（略）の変更（（略）特定
活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特
に指定する活動の変更を含む。）を受けることができる。

特定活動

特定活動

NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý
VỀ PHẠM VI CỦA TƯ CÁCH LƯU TRÚ
22

Luật quản lý xuất nhập cảnh Điều 20 Khoản 1
Người nước ngoài có tư cách lưu trú có thể thay đổi tư cách lưu trú(giản lược)
((giản lược) những người có tư cách lưu trú là ’’hoạt động đặc định’’ thì điều này
bao gồm cả những thay đổi trong các hoạt động được Bộ trưởng Bộ tư pháp chỉ
định đặc biệt cho từng cá nhân người nước ngoài).

Hoạt động đặc định

Hoạt động đặc định

解雇された方
技能実習を3年または5年行った人で帰国が困難な方
のための「特定活動」
23


対象者

技能実習の途中で解雇された方
技能実習を3年または5年行い、帰国が困難な方



できる仕事（技能実習のときから働く会社を変えることができる）

介護

航空

ビルクリーニング

宿泊

製造

農業

建設

漁業

造船

飲食料品製造

自動車整備

外食

Visa “HOẠT ĐỘNG ĐẶC ĐỊNH” dành cho
Người bị cho thôi việc
Người đã hoàn thành chương trình thực tập kỹ năng 3 hoặc 5 năm và gặp khó khăn
trong việc về nước
24


Đối tượng

Thực tập kỹ năng giữa chừng bị cho thôi việc
Người tham gia thực tập kỹ năng 3 hoặc 5 năm gặp khó khăn trong việc về nước



Những việc có thể làm（có thể thay đổi công ty làm việc từ lúc còn đang là thực tập kỹ năng）

Điều dưỡng

Dọn dẹp các tòa nhà

Hàng không Khách sạn

Sản xuất

Nông nghiệp

Xây dựng

Ngư nghiệp

Đóng tàu

Bảo trì ô tô

Sản xuất đồ uống,
thực phẩm

Nhà hàng

解雇された方
技能実習を3年または5年行った人で帰国が困難な方
のための「特定活動」
25


何年間働くことができるか

1年働くことができる
試験に合格すれば、「特定技能1号」に変更して5年働くことができる



「特定技能1号」になるにはどうしたらよいか

特定技能に
なりたい人

特定技能1号へのルート

技能実習を2年10ヶ月良好に行う

特定技能1号
日本語と技能試験に合格する

“HOẠT ĐỘNG ĐẶC ĐỊNH” dành cho
Người bị cho thôi việc
Người đã đi thực tập kỹ năng 3 hoặc 5 năm và gặp khó khăn trong việc về nước
26


Có thể làm việc trong bao nhiêu năm?

Có thể làm việc trong vòng 1 năm
Nếu đỗ kì thi kĩ năng thì có thể thay đổi thành “kĩ năng đặc định số 1” và làm việc
trong vòng 5 năm.


Làm thế nào để trở thành “kĩ năng đặc định số 1”?

Người muốn có “kĩ
năng đặc định”

Lộ trình để có “kĩ năng
đặc định số 1”

Tu nghiệp tốt trong
2 năm 10 tháng
Kĩ năng đặc định số 1
Đỗ kì thi tiếng nhật
và kì thi kĩ năng

帰国が困難な技能実習生
のための「特定活動」
27


対象者

帰国が困難な技能実習生、外国人建設・造船就労者



できる仕事（技能実習のときから働く会社を変えることができる）

技能実習のときと、同じ仕事
技能実習のときと、関連する仕事


何年働くことができるか

6ヶ月働くことができて、その後も帰国が困難な場合、更新できる

“Hoạt động đặc định” dành cho thực tập sinh kỹ năng
gặp khó khăn trong việc về nước
28


Đối tượng

Thực tập sinh kỹ năng, công nhân xây dựng, đóng tàu người nước ngoài gặp khó
khăn trong việc về nước


Công việc có thể làm ( có thể thay đổi công ty làm việc từ lúc còn đang thực tập
kỹ năng)

Công việc giống với lúc đang thực tập kỹ năng
Công việc có liên quan với công việc lúc đang thực tập kỹ năng


Có thể làm việc trong bao nhiêu năm?

Có thể làm việc trong vòng 6 tháng, sau đó nếu như vẫn gặp khó khăn trong việc về
nước thì có thể gia hạn

関係する仕事の範囲
29

農業の技能実習
→農業の他の技能実
習の仕事

食品製造の技能実習
→食品製造の他の技
能実習の仕事

漁業の技能実習
→漁業の他の技能実
習の仕事

繊維衣類の技能実習
→繊維衣類の他の技
能実習の仕事

建設の技能実習
→建設の他の技能実
習の仕事

機械金属の技能実習
→機械金属の他の技
能実習の仕事

Phạm vi của công việc liên quan
30

Thực tập kỹ năng nông nghiệp
→Những công việc thực tập kỹ năng
khác của nông nghiệp

Thực tập kỹ năng sản xuất thực phẩm
→Những công việc thực tập kỹ năng
khác của sản xuất thực phẩm

Thực tập kỹ năng ngư nghiệp
→Những công việc thực tập kỹ năng
khác của ngư nghiệp

Thực tập kỹ năng dệt may
→Những công việc thực tập kỹ năng
khác của dệt may

Thực tập kỹ năng xây dựng
→Những công việc thực tập kỹ năng
khác của xây dựng

Thực tập kỹ năng máy móc, kim loại
→Những công việc thực tập kỹ năng
khác của máy móc, kim loại

同じ会社で「特定技能1号」になる方
で準備が必要な方のための「特定活動」
31


対象者

新型コロナウイルス感染症により特定技能への移行に時間を要する技能実習生、
外国人建設・造船就労者



できる仕事（技能実習のときから働く会社を変えることができない）

従前と同一機関で、従前と同一の業務（職種・作業）を行うことが可能



何年働くことができるか

4ヶ月働くことができる
その後で、特定技能に変更したら、合計で5年間働くことができる

“Hoạt động đặc định” dành cho những người cần chuẩn bị chuyển
sang “kĩ năng đặc định số 1” ở cùng một công ty
32


Đối tượng

Thực tập sinh kỹ năng, công nhân xây dựng, đóng tàu người nước ngoài cần thời gian
để chuyển đổi sang “kĩ năng đặc định số 1” do COVID


Những công việc có thể làm ( không thể thay đổi công ty làm việc từ lúc còn đang
thực tập kỹ năng)

Có thể làm cùng một công việc /loại nghề như trước đây tại cùng 1 công ty như trước
đây


Có thể làm việc trong bao nhiêu năm?

Có thể làm việc trong 4 tháng
Sau đó, nếu chuyển đổi thành “kĩ năng đặc định số 1” thì có thể làm việc tổng cộng là
5 năm

「特定技能1号」になる方
33


対象者

技能実習を2年10ヶ月以上、良好に行った人



できる仕事（技能実習のときから働く会社を変えることができる）

14の産業分野



何年働くことができるか

5年間働くことができる

Điều kiện chuyển sang“kĩ năng đặc định số 1”
34


Đối tượng

Người thực hiện thực tập kỹ năng tốt từ 2 năm 10 tháng trở lên


Công việc có thể làm (có thể thay đổi công ty làm việc từ khi còn đang thực tập
kỹ năng)

14 lĩnh vực ngành nghề đã giới thiệu ở trên


Có thể làm việc trong bao nhiêu năm?

Có thể làm việc trong vòng 5 năm

「技能実習3号」になる方
35


対象者

「技能実習2号」を修了した人



できる仕事（技能実習のときから働く会社を変えることができる）

技能実習2号で行っていた仕事



何年働くことができるか

2年間働くことができる

Điều kiện chuyển sang “kĩ năng đặc định số 3”
36


Đối tượng

Người đã kết thúc“kĩ năng đặc định số 2”


Công việc có thể làm ( có thể thay đổi công ty đã làm việc từ khi còn đang thực
tập kỹ năng)

Công việc đã làm khi thực tập “kĩ năng đặc định số 2”


Có thể làm việc trong bao nhiêu năm?

Có thể làm việc trong 2 năm

技能実習生の場合
（仕事を続けることを希望しない人）
37

1

雇用契約の終了事由

解雇
（倒産、人員整理、雇止め，採
用内定の取消し等）

期間満了
（1・2・3号技能実習修了）

2

変更する在留資格

帰国困難のための特定活動
（6月、就労不可）
※本邦での生計維持が困難で
あると認められる場合は、資
格外活動許可（週２８時間以
内）を受けて就労することが
可能

3

特徴

転職:該当しない
転社:該当しない
監理団体の関与に関する資料
提出:×（不要）
帰国までの必要な生活及び帰
国の支援に関する責務:〇
（あり）
リンク:
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00026.html

Đối với thực tập sinh kỹ năng
( người không có nguyên vọng tiếp tục làm việc)
38

1

Lí do chấm dứt hợp
đồng lao động

Sa thải
( phá sản, cắt giảm nhân sự,
đình chỉ việc làm, huỷ bỏ
quyết định tuyển dụng, vv)

Hết thời hạn
( kết thức thời hạn của
thực tập kỹ năng 1,2,3)

2

Thay đổi tư cách lưu trú

“Hoạt động đặc định” do
khó khăn trong việc về
nước (6 tháng, không thể
làm việc)
* Nếu thấy khó khăn
trong việc duy trì cuộc
sống ở Nhật Bản thì có
thể làm việc ngoài
chuyên môn( trong vòng
28 tiếng 1 tuần)

3

Đặc trưng

Chuyển công việc: Không áp
dụng
Chuyển công ty: Không áp
dụng
Nộp tài liệu liên quan đến sự
tham gia của tổ chức giám
sát: Không cần
Các trách nhiệm liên quan
đến cuộc sống sinh hoạt tới
khi về nước và việc hỗ trợ về
nước: Có
Liên kết:
http://www.moj.go.jp/isa/publ
ications/materials/nyuukokuk
anri07_00026.html

帰国が困難な方向けの「特定活動」
39


対象者

帰国が困難な人



できること

6ヶ月日本にいることができる
働くことは原則できないが、生活が苦しい場合、資格外活動の許可を得て、週28時
間以内の仕事を行うことができる

“Hoạt động đặc định” dành cho những người gặp khó
khăn trong việc về nước
40


Đối tượng

Những người gặp khó khăn trong việc về nước


Những việc có thể làm

Có thể ở lại Nhật trong vòng 6 tháng
Theo nguyên tắc thì không thể làm việc, nhưng nếu gặp khó khăn trong cuộc sống thì
có thể làm việc ngoài chuyên môn trong vòng 28 tiếng 1 tuần

目次
41

1

在留資格制度とは

2

技能実習生が活用できる在留資格

3

留学生が活用できる在留資格

4

就労系の在留資格の方が活用できる在留資格

Mục lục
42

1

Tư cách lưu trú (Visa)

2

Visa dành cho thực tập sinh kỹ năng

3

Visa dành cho du học sinh

4

Visa dành cho người có visa lao động

「留学」の場合
（働くことを希望する者）
43

1

就職できない事由

2

変更する在留資格

3

特徴

採用内定の取消し

雇用維持のための特定活動
（最大1年、就労可）

転職:○
転社:○
リンク: http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html

内定が見つからない
（大学，高等専門学校，専修学
校専門課程を卒業した留学生）

就職活動のための特定活動
（６月、資格外活動可）

転職:○
転社:○
リンク: http://www.moj.go.jp/isa/content/930005182.pdf

帰国困難

「留学」の在留期間内であり、
かつ、在学中に資格外活動の許
可を得ていた場合、卒業後も資
格外活動可能
帰国困難のための特定活動
（6月、資格外活動可）

転職:○
転社:○
リンク:

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005235.pdf

:

転職:○
転社:○
リンク: http://www.moj.go.jp/isa/content/930005235.pdf

Trường hợp du học
(Những người có mong muốn làm việc)
38

1

Nguyên nhân không tìm
được việc

2

Thay đổi tư cách lưu trú

3

Ưu điểm

Đổi việc:○
Đổi công ty:○
link:
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri1
4_00008.html

Thư mời nhận việc bị hủy

Được tuyển dụng theo dạng
kĩ năng đặc định
(1 năm, có thể làm việc)

Không tìm được việc làm
（Những trường hợp du học
sinh đã tốt nghiệp đại học ,
trường chuyên môn）

Làm việc theo dạng tư cách
đặc định
（6 tháng , có thể làm thêm
bên ngoài）

Đổi việc:○
Đổi công ty:○
link:
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005
182.pdf

Với những trường hợp lấy
được tư cách lưu trú bằng
hình thức du học thì sau khi
tốt nghiệp có thể xin đi làm

Đổi việc:○
Đổi công ty công ty:○
link:
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005
235.pdf :

Làm việc trong lúc chờ về
nước
（6 tháng , có thể làm thêm
ngoài）

Đổi việc:○
Đổi công ty:○
link:
http://www.moj.go.jp/isa/content/93000
5235.pdf

Khó khăn trong việc về
nước

採用内定を取り消された方
向けの「特定活動」
45


対象者

採用内定があったが、COVID-19の影響で、内定が取り消された人



できる仕事

介護

航空

ビルクリーニング

宿泊

製造

農業

建設

漁業

造船

飲食料品製造

自動車整備

外食

Visa “HOẠT ĐỘNG ĐẶC ĐỊNH” dành cho
Người bị hủy thư mời làm việc
46


Đối tượng

Người bị hủy thư mời làm việc do ảnh hưởng của dịch COVID 19



Những việc có thể làm

Điều dưỡng

Dọn dẹp các tòa nhà

Hàng không Khách sạn

Sản xuất

Nông nghiệp

Xây dựng

Ngư nghiệp

Đóng tàu

Bảo trì ô tô

Sản xuất đồ uống,
thực phẩm

Nhà hàng

就職活動のための「特定活動」
47


対象者

内定が見つからない留学生
（大学、高等専門学校、専修学校専門課程を卒業した留学生）



できる仕事（技能実習のときから働く会社を変えることができる）

資格外活動の許可によって、週28時間以内の仕事が可能


何年働くことができるか

通常は、卒業後1年を超えない範囲

Visa “kĩ năng đặc định” để hoạt động tìm việc
48


Đối tượng

Những du học sinh chưa tìm được việc

（Những du học sinh đã tốt nghiệp trường đại học , trường chuyên môn…）


Công việc có thể làm (Không thể thay đổi công ty đã làm khi là thực tập kĩ năng)

Theo tư cách lưu trú thì có thể làm thêm 1 tuần 28 tiếng


Có thể làm việc được bao lâu?

Thông thường, sau khi tốt nghiệp không quá 1 năm

帰国が困難な留学生のための
「特定活動」
49


対象者

「留学」の在留資格を有していた方で、帰国が困難な方



できる仕事（技能実習のときから働く会社を変えることができる）

1週間に28時間のアルバイトが可能


何年働くことができるか

6ヶ月働くことができる

“Kĩ năng đặc định” dành cho du học sinh
khó khăn trong việc về nước
50


Đối tượng

Những người có tư cách du học nhưng gặp khó khăn trong việc về nước


Công việc có thể làm (Không thể thay đổi công ty đã làm khi là thực tập kĩ năng)

1 tuần có thể làm thêm được 28 tiếng


Có thể làm việc được bao lâu?

Khoảng 6 tháng

目次
51

1

在留資格制度とは

2

技能実習生が活用できる在留資格

3

留学生が活用できる在留資格

4

就労系の在留資格の方が活用できる在留資格

Mục lục
52

1

Tư cách lưu trú (Visa)

2

Visa dành cho thực tập sinh kỹ năng

3

Visa dành cho du học sinh

4

Visa cho người có visa lao động

就労資格の場合
（仕事を続けたい人）
53

1

雇用契約の終了事由

解雇
（倒産、人員整理、雇止め，
採用内定の取消し等）

解雇+在留期間満了

解雇、雇用期間満了その他

2

変更する在留資格

雇用維持のための特定活動
（最大1年、就労可）

3

特徴

転職:○
転社:○
リンク:

http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html

在留資格を変更せずに
資格外活動の許可
（6月）

転職:○
転社:○
リンク: http://www.moj.go.jp/isa/content/930005727.pdf

就職活動のための特定活動
（6月、資格外活動可）

転職:○
転社:○
リンク: http://www.moj.go.jp/isa/content/930005727.pdf

在留資格を変更せずに転社

転職:○（例外:特定技能）
転社:○

:

:

Trường hợp tư cách visa lao động
(người có nguyện vọng tiếp tục công việc)
54

1

Lý do kết thúc hợp
đồng lao động

2

Tư cách lưu trú thay đổi

3

Đặc trưng

Visa hoạt động đặc định để
duy trì hợp đồng
(1 năm, có thể làm việc)

Đổi việc:○
Đổi công ty:○
link:
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri1
4_00008.html

Không thay đổi tư cách lưu
trú
Giấy phép để làm thêm
（6 tháng）

Đổi việc:○
Đổi công ty:○
link:
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005
727.pdf

Bị sa thải + hết thời hạn lưu
trú

Visa hoạt động đặc định để
hoạt động xin việc
（6 tháng, có thể làm
thêm）

Đổi việc:○
Đổi công ty:○
link:
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005
727.pdf :

Bị sa thải , do kết thúc thời
hạn hợp đồng

Chuyển công ty mà không
thay đổi tư cách lưu trú

Đổi việc:○（ngoại lệ;kĩ năng đặc
định）
Đổi công ty:○

Sa thải
（Công ty phá sản, điều
chỉnh nhân sự , dừng hợp
đồng, hủy giấy mời làm
việc）

資格外活動の許可
55

対象者
（１）雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
（２）雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
（３）雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で，引き続
き稼働を希望する方
（４）その他上記（１）ないし（３）に準ずる方




できる仕事（技能実習のときから働く会社を変えることができる）

資格外活動の許可を得て、1週間に28時間のアルバイトが可能


何年働くことができるか

6ヶ月または今の在留資格の在留期間の満了日のうち、先に到来する日まで
（新型コロナウイルス感染症の影響で雇用の悪化が継続している場合には、更新するこ
とができる）

Giấy phép làm thêm ngoài
56

Đối tượng
(1) Những người nhận giấy giải phóng hợp đồng hoặc giấy dừng hợp đồng nhưng có
nguyện vọng tìm việc
(2) Những người bị nhận lệnh chờ đợi từ đơn vị chủ quản và có nguyện vọng quay lại với
công việc
(3) Những người bị cắt giảm giờ, số ngày làm việc và có nguyện vọng tiếp tục làm việc
(4) Những trường hợp khác không đáp ứng được điều kiện (1) và phù hợp điều kiện (3)





Nếu có thể thì vẫn được áp dụng cho trường hợp thực tập sinh muốn thay đổi công ty

Với tư cách này có thể làm thêm ngoài được 28 tiếng 1 tuần
Có thể làm trong bao lâu
6 tháng hoặc trước ngày kết thúc thời hạn lưu trú với tư cách hiện tại
(Trong trường hợp hợp đồng lao động liên tục bị ảnh hưởng xấu do ảnh hưởng của dịch
COVID có thể kéo dài thêm)



就労資格の場合
（就労を希望しない者）
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1

雇用契約の終了事由

解雇
（倒産、人員整理、雇止め，採
用内定の取消し等）

雇用期間満了

2

変更する在留資格

帰国困難のための特定活動
（6月、就労不可）

3

特徴

転職:該当しない
転社:該当しない
リンク: http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf

Trường hợp tư cách lao động
(Những người không có nguyện vọng xin việc)
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1

Lý do kết thúc hợp
đồng lao động

Sa thải
（Công ty phá sản ,tái cấu trúc
nhân sự, dừng hợp đồng, hủy giấy
mời làm việc ）
Thời gian hợp đồng lao động kết
thúc

2

Thay đổi tư cách lưu trú

Tư cách đặc định do gặp khó
khăn trong việc về nước
（6 tháng, không được phép lao
động）

3

Đặc trưng

Đổi việc :không đáp ứng
Đổi công ty:không đáp ứng
link:
http://www.moj.go.jp/isa/content
/930005847.pdf

知っておいてほしいこと
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会社から「会社を辞める書類に署名してほしい」と言われても、納得できない場合
は、署名しない。
フレスクの電話相談、外国人技能実習機構の母国語相談、出入国在留管理局の
相談窓口、法テラス、ベトナム人コミュニティ等、相談できる場所は沢山ある。1カ
所相談して良い回答が得られなくても諦めないこと。
不法滞在となった後は、とても大変。大変な状況は理解できるが、不法滞在や不
法就労は行わない。助けてくれる人はきっといる。

ベトナム語：https://www.kokoro-vj.org/vi/post_8471

Những điều nên biết
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Trong trường hợp bản than không chấp nhận được lý do yêu cầu nghỉ việc không ký vào giấy
buộc thôi việc dù có bị phía công ty yêu cầu
Có rất nhiều nơi để bạn có thể trao đổi thông tin như các diễn đàn cộng đồng người Việt, trung
tâm tư vấn tư pháp (HouTerasu), cổng trao đổi thông tin của cục xuất nhập cảnh, trung tâm tư
vấn bằng tiếng mẹ đẻ của cục thực tập sinh nước ngoài, cổng điện thoại tư vấn người nước
ngoài…
Cuộc sống sau khi trở thành người cư trú bất hợp pháp rất khó khăn. Mặc dù chúng tôi hiểu
được hoàn cảnh khó khan của các bạn tuy nhiên không nên trở thành người cư trú bất hợp
pháp hoặc người lao động bất hợp pháp. Chúng tôi tin rằng nhất định sẽ có người giúp đỡ các
bạn.

Tiếng việt: https://www.kokoro-vj.org/vi/post_8471

参考文献等
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法務省ウェブサイト



入管庁ウェブサイト



法務省「入国･在留審査要領」



山脇康嗣『詳説 入管法の実務』



同『技能実習法の実務』



坂中英徳＝齋藤利夫『出入国管理及び難民認定法逐条解説改定第四版』



本資料では、Apache license version 2.0.のライセンスで配布されているMaterial
iconsを使用しています。

Nguồn dẫn
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Website của Bộ Tư pháp



Website của cục xuất nhập cảnh



“Đề cương thẩm tra nhập cảnh”-lưu trú của Bộ Tư pháp



“Luật nhập cảnh(chi tiết) “ – Yamawaki Koji



Luật về thực tập sinh kỹ năng-đồng sáng tác





“Giải thích về luật xuất nhập cảnh và cách xét visa tị nạn(chỉnh sửa bản 4)”Sakanaka Hidenori = Saito Toshio
Trong tài liệu còn sử dụng Material icons được cung cấp bởi Apache license
version 2.0

用語
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本資料では、わかりやすさの観点から、以下のとおりの用語を用いる場合があり
ます。
出入国管理および難民認定法＝入管法
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律＝技能
実習法

Thuật ngữ
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Tư liệu này sử dụng những thuật ngữ dưới đây để dễ hiểu



Luật xuất nhập cảnh và cách xét visa tị nạn = luật nhập cảnh



Luật bảo vệ thực tập sinh và thực tập sinh nước ngoài = luật về thực tập sinh

ご質問等
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ご連絡先
〒100-0004
東京都千代田区 大手町1-7-2
東京サンケイビル25階
センチュリー法律事務所
杉田 昌平
03-5204-1088
sugita@century-law.com

ご清聴、ありがとうございました！
ご質問・ご意見・ご相談等、お気軽にお申しつけください。

Chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ!!

Hỏi đáp
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Địa chỉ
〒100-0004
東京都千代田区 大手町1-7-2
東京サンケイビル25階
センチュリー法律事務所
Century Law Office 25F, Tokyo
Sankei Building, 1-7-2
Õtemachi, Chiyoda Ward,
Tokyo
杉田 昌平 (Shohei Sugita)
03-5204-1088
sugita@century-law.com

Cảm ơn đã lắng nghe!
Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn hãy liên hệ với chúng
tôi

Chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ!!

