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T rong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 
lần thứ 31 và các Hội nghị Cấp cao liên 
quan được tổ chức tại Manila (Philippines), 

ngày 14.11, các lãnh đạo ASEAN đã ký kết văn 
kiện “Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy 
quyền của người lao động di cư”. Chia sẻ với báo 
chí ngày 15/11, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào 
Ngọc Dung khẳng định, đây là cơ sở pháp lý 
quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích cho lao 
động di cư.

* Xin Bộ trưởng cho biết ý nghĩa của 
“Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy 
quyền của người lao động di cư” vừa được 
lãnh đạo 10 nước ASEAN ký kết?

Hội nghị Cấp cao ASEAN vừa diễn ra từ 
ngày 13 - 14/11 tại Manila, Philippines. Trong 
số hơn 50 văn kiện được thông qua tại hội 
nghị cấp cao ASEAN lần này chỉ có văn kiện 
được nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN tổ chức lễ 
ký chính thức đó là Đồng thuận ASEAN về bảo 
vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di 
cư. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng, ý nghĩa 
to lớn của Đồng thuận đối với người lao động 
ASEAN nói chung và người lao động Việt Nam 
nói riêng trong bối cảnh dịch chuyển lao động 
trong cộng đồng ASEAN đang có xu hướng 
gia tăng.

Việc đạt được Đồng thuận là một thành 
công lớn của ASEAN và là điểm nhấn quan 
trọng của hợp tác ASEAN trong năm 2017. Để 
có được kết quả cuối cùng, các nước thành 
viên ASEAN đã cùng nhau bàn thảo trong 10 
năm qua. Văn kiện được xây dựng trên cơ sở 
kết quả thảo luận tại 16 phiên đàm phán chính 
thức của Nhóm soạn thảo, 1 hội nghị cấp Bộ 
trưởng và 3 hội nghị cấp Quan chức lao động. 
Điều đó thể hiện rằng, các quốc gia trong 
cộng đồng ASEAN nói chung và Việt Nam 
nói riêng đặc biệt quan tâm bảo vệ quyền 

lợi chính đáng cho người lao động trong bối 
cảnh người lao động di chuyển đang diễn ra 
trên tất cả các nước phái cử và tiếp cận. Như 
vậy, có thể khẳng định, Đồng thuận có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng đối với người lao động 
các nước trong khu vực ASEAN.

* Như Bộ trưởng vừa nhấn mạnh, Đồng 
thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền 
của người lao động di cư có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng đối với người lao động trong khu 
vực ASEAN. Vậy, riêng đối với người lao động 
Việt Nam được hưởng lợi gì từ Đồng thuận 
này thưa Bộ trưởng? 

Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy 
quyền của người lao động di cư được thông 
qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không 
chỉ đối với người lao động Việt Nam mà cả 
đối với tất cả các nước ASEAN. Điều này giúp 
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài hiểu rõ về các quyền, lợi ích hợp pháp 
của mình trước, trong và sau khi đi làm ở 
nước ngoài. Những nước có lực lượng di cư và 
phái cử nhiều hơn được hưởng lợi nhiều hơn. 
Lao động Việt Nam được hưởng lợi rất nhiều 
từ Đồng thuận này. Bởi Đồng thuận hướng 
đến mục tiêu cao nhất bảo vệ quyền lợi và 
không biệt đối xử đối với người lao động di 
cư. Người lao động di cư được hưởng đầy đủ 
quyền lợi trước, trong và sau khi di cư. Ngoài 
ra, người lao động được cung cấp thông tin, 
tập huấn, định hướng trước khi di cư. Đặc 
biệt là minh bạch những thông tin cần thiết 
về quốc gia mà người lao động sẽ di cư đến 
bao gồm lương, bảo hiểm như thế nào; vấn 
đề nhà ở ra sao. Bên cạnh đó, người lao động 
được cung cấp, tư vấn luật pháp, chính sách 
để giải quyết khi có xảy ra tranh chấp, khiếu 
nại tố cáo, quyền và lợi ích hợp pháp về mặt 

(Xem tiếp trang 13)
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Công ty Cổ phần Thương Mại và Phát 
triển quốc tế IPM (IPM) được Sở Kế 
hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
số 0105980317 ngày 27/8/2012. Công ty IPM 
được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 
cấp giấy phép số 969/LĐTBXH-GP để được 
phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài. Với phương châm 
hoạt động của Công ty là: “Coi trọng tất cả mọi 
mối cơ duyên” từ mối cơ duyên với các khách 
hàng của Công ty đến mối cơ duyên với tất 
cả những thanh niên trẻ của Việt Nam muốn 
trở thành Thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản 
đến thành viên gia đình của họ. Chính vì sự coi 
trọng đó trong tôn chỉ hoạt động của mình 
mà từ một công ty non trẻ với chỉ hơn 5 năm 
hoạt động nhưng Công ty IPM đã có những 
thành công và bước đi vững chắc trong sự 
nghiệp đưa Thực tập sinh Việt Nam sang thực 
tập, học tập và làm việc tại Nhật Bản. 

Trong năm 2016, Công ty đã đưa được 124 
Thực tập sinh sang Nhật Bản tu nghiệp. Trong 
năm 2017công ty đã tổ chức tuyển chọn, 
thi tuyển và phỏng vấn, đối tác Nhật Bản đã 
lựa chọn và quyết định ra trên 600 và đã tổ  
chức cho 429 Thực tập sinh xuất cảnh sang 
Nhật Bản.

Nhận thức được vai trò quan trọng của Bộ 
quy tắc ứng xử dùng cho các doanh nghiệp 
Việt Nam đưa người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài và xem đây là một công cụ của 
Công ty trong việc nâng cao các tiêu chuẩn 
hoạt động và chất lượng nguồn nhân lực. 
Công ty đã nghiên cứu và triển khai tất cả 12 
nhóm quy tắc của Bộ quy tắc ứng xử. Dưới đây 

là những điểm nổi bật trong việc thực hiện 
các nhóm qui tắc về: “Đào tạo”, “Bảo vệ người 
lao động ở nước ngoài” và “Về nước và tái  
hòa nhập”.

  Về Đào tạo người lao động:  Cùng với 
việc coi trọng công tác giảng dạy ngoại ngữ, 
toàn bộ giáo viên ngoại ngữ còn đảm nhiệm 
công tác bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho 
người lao động trước khi đi làm việc ở nước 
ngoài. Việc bố trí giáo viên theo hình thức 
kiêm nhiệm này xuất phát từ lý do công tác 
giảng dạy ngoại ngữ luôn gắn liền với công 
tác bồi dưỡng kiến thức cần thiết. Hơn nữa, 
các giáo viên mà Công ty tuyển chọn đều là 
những người có kinh nghiệm và hiểu biết về 
hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài; có hiểu biết nhất định về những 
quy định của pháp luật Việt Nam và Nhật 
Bản. Định kỳ hàng tháng toàn bộ giáo viên 
của công ty đều có những buổi tập huấn 
do Trưởng phòng Đào tạo phụ trách với các 
chuyên đề như: Mục tiêu đi Thực tập sinh tại 
Nhật Bản, Những việc cần làm và không được 
làm, Văn hóa và tác phong của người Nhật 
Bản, Những luật lệ căn bản của xã hội Nhật 
Bản, Mối quan hệ con người trong xã hội và 
các công ty Nhật Bản… Công ty luôn cố gắng 
duy trì 3 giáo viên người Nhật bản để tang 
cường đào tạo tiếng Nhật bằng phương pháp 
phản xạ, trực tiếp có cơ hội giao tiếp hội thoại 
với giáo viên người bản xứ hàng ngày để tăng 
cường khả năng nghe và nói. 

Hầu hết Thực tập sinh chuẩn bị xuất cảnh 
sang Nhật Bản qua đào tạo tại Trung tâm của 
Công ty sau 3 tháng học tập tiếng Nhật đều 
đạt trình độ tiếng Nhật tương đương N5. Sau 

   PGĐ. Lê Anh Tuấn
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5 tháng đều đạt trình độ N4, sau 7 ~ 8 tháng 
đào tạo đạt trình độ N3. Trước khi xuất cảnh 
20 ngày Công ty tiến hành cho kiểm tra trình 
độ tiếng Nhật tương đương với trình độ học 
viên và thời gian đào tạo. Để khuyến khích và 
tạo động lực học tập cho học viên tại Trung 
tâm, đối với những Thực tập sinh thi đỗ trình 
độ tiếng Nhật N3 tại thời điểm trước khi xuất 
cảnh Công ty miễn toàn bộ tiền học và tiền 
Ký túc xá trong suốt thời gian học tại Trung 
tâm. Đối với những học viên thi đỗ N3, N2 và 
N1 trong thời gian Thực tập kỹ năng tại Nhật 
Bản, thông qua Đoàn thể quản lý Công ty sẽ 
thưởng 50,000 Yên cho người đỗ N3, 100,000 
Yên cho người thi đỗ N2 và 150,000 cho người 
thi đỗ N1. Đối với những Thực tập sinh thi đỗ 
từ N2 trở lên Công ty chủ động liên hệ mời 
các bạn sau khi kết thúc quá trình Thực tập 
kỹ năng tại Nhật Bản quay lại làm việc hay 
cộng tác với Công ty, cam kết mức lương trên 
10,000,000 Việt Nam đồng. 

Đối với những đơn hàng bị lùi thời hạn 
xuất cảnh so với dự kiến vì những lý do bất 
khả kháng hay thủ tục giấy tờ bị chậm, Công 
ty chủ động liên hệ với Tổ chức tiếp nhận 
Thực tập sinh thông qua Nghiệp đoàn để xin 
hỗ trợ tiền học phí và Ký túc xá và một phần 
tiền ăn tại Trung tâm cho học viên để học viên 
có điều kiện yên tâm học tập tiếng Nhật mà 
không phải lo lắng trang trải các chi phí. Đối 
với những học viên thuộc hộ nghèo hay có 
hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính 
quyền địa phương hay học viên là con em 
Thương binh liệt sỹ, Công ty miễn toàn bộ học 
phí. Trường hợp học viên và gia định bị thiệt 
hại nặng bởi bão lũ, thiên tai Công ty miễn 
giảm tiền học phí và hỗ trợ 03 tháng tiền ăn 
tại Trung tâm.  

Công ty thường xuyên giữ liên lạc với gia 
đình học viên đang theo học tại Trung tâm để 
trao đổi cho gia đình nắm được tình hình học 
tập rèn luyện của con em họ. Qua đó Công ty 
cũng hiểu được rõ hơn về học viên để cùng 
nhau tạo điều kiện cho học viên phát huy 
năng lực của bản thân. 

Về hoạt động “Bảo vệ người lao động ở 
nước ngoài”: 

Công ty đã chú trọng các điều sau: Duy 
trì liên lạc, nắm thông tin về Thực tập sinh tại 
Nhật Bản thông qua gia đình của họ tại Việt 
Nam và cán bộ đại diện quản lý của Công ty 
ở các văn phòng của Công ty tại Nhật Bản 
hay đang làm việc cho các Đoàn thể quản 
lý là đối tác của Công ty. Công ty cắt cứ cán 
bộ chuyên trách định kỳ liên lạc cho gia 
đình Thực tập sinh để hỏi thăm về tình hình 
của Thực tập sinh để cập về công việc, cuộc 
sống, sự thay đổi của Thực tập sinh về thái độ 
phong cách… các nguy cơ xấu có thể xảy ra 
để kịp thời chấn chỉnh và phòng ngừa. Ngoài 
ra Cán bộ của Phòng theo dõi & quản lý lao 
động cũng chủ động giữ liên lạc qua mang 
xã hội như Facebook hay các loại hình liên lạc 
điện tử phổ biến khác với trưởng nhóm hay 
cá nhân Thực tập sinh đang làm việc tại các tổ 
chức tiếp nhận để khi họ có thắc mắc, gặp khó 
khăn thì trực tiếp giúp đỡ họ giải quyết. 

Quán triệt nguyên tắc “Về nước và tái 
hòa nhập”:

Công ty luôn  tạo điều kiện Thanh lý Hợp 
đồng nhanh chóng cho người lao động. Đối 
với những lao động muốn quay lại Nhật Bản 
thêm 2 năm nữa đối với Thực tập sinh ngành 
xây dựng hay Thực tập sinh các ngành nghề 
khác quay lại Nhật Bản theo luật mới được 
thực thi từ ngày 01/11/2017, Công ty sẽ tiến 
hành các thủ tục giấy tờ miễn phí cho họ. Đối 
với các lao động khác đã có bằng Cao đẳng 
hay Đại học muốn quay lại Nhật Bản theo 
hình thức lao động trình độ cao Kỹ sư sau khi 
đã học tập được tác phong, cách làm việc và 
đạt trình độ tiếng Nhật nhất định đáp ứng đủ 
trình độ làm các công việc này tại Nhật Bản, 
công ty cũng tiến hành tư vấn và giới thiệu 
miễn phí.

Nhờ quán triệt các nguyên tắc trên và đổi 
mới các hoạt động này mà Công ty đã đạt 
được những kết quả tốt đẹp từng bước đáp 
ứng tốt các yêu cầu đặt ra được người lao 
động tin tưởng và đối tác đánh giá cao trong 
năm qua. q
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Đây là cuộc thi hàng năm của các TTS 
nước ngoài tại Nhật Bản về các bài viết 
bằng tiếng Nhật với chủ đề tự do về cảm 

nhận của TTS đối với cuộc sống tại Nhật Bản . 
Lao động Việc làm giới thiệu một số bài viết của 
các em do công ty IIG cung ứng đã đoạt giải tại 
cuộc thi này .

I. KHÁI QUÁT
1. Đối tượng tham gia
Tu nghiệp sinh, hoặc thực tập sinh kỹ năng 

người nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản trong 
thời gian mở cuộc thi.

2. Thời gian nhận bài
Từ ngày  01/4. đến hết ngày 14/5. Kết quả 

được thông báo cho người đoạt giải vào cuối 
tháng 8 qua cơ quan người đoạt giải trực 
thuộc.

Năm 2017 là lần tổ chức thứ 25.
3. Chủ đề bài dự thi
Trước 2016 thì chủ đề bị hạn chế, từ 2016 

thì chủ đề tự do: cảm nhận của TTS về cuộc 
sống tại Nhật.

4. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Nhật
5. Hình thức bài viết:  Viết trong vòng 3 

trang giấy 400 chữ, khổ A4. Số chữ dưới 1200 
chữ. Bài thi viết tay (ko đánh máy) gửi qua 
đường bưu điện.

6. Mục đích cuộc thi
Khuyến khích nâng cao khả năng tiếng 

Nhật, bởi đây là yếu tố cực kỳ quan trọng để 
giúp tu nghiệp sinh và thực tập sinh kỹ năng 
có thể vừa có một cuộc sống lành mạnh cả về 
cả thể chất lẫn tinh thần trong thời gian lưu 
trú ở Nhật, đồng thời học tập các kỹ năng, kỹ 

thuật, kiến thức,v.v… qua đó giúp nâng cao 
hơn nữa hiệu quả của công tác tu nghiệp, 
thực tập kỹ năng, thúc đẩy giao lưu văn hóa 
giữa các nước phái cử và Nhật Bản .

7. Cơ cấu giải thưởng
• 4 Giải nhất: Bằng khen và tiền thưởng (5 

vạn yen).
•  4 Giải nhì: Bằng khen và tiền thưởng (3 

vạn yen).
• 20 Giải ba: Bằng khen và tiền thưởng (2 

vạn yen).
•  Giải khuyến khích sẽ được nhận quà  

lưu niệm.
v Những bài đoạt giải (kể cả giải khuyến 

khích) sẽ được đăng trong “Tuyển tập những 
bài viết hay của cuộc thi viết tiếng Nhật”.

II. MỘT SỐ BÀI VIẾT CỦA TTS CÔNG TY 
IIG ĐÃ ĐƯỢC GIẢI 

Bài được giải nhất năm 2015 của TTS Hà 
Tiến Dũng 

Sinh năm: 07/1987; Quê quán: Phú Thọ; Trình 
độ văn hóa: Cao đẳng. 

Năm đạt giải: Năm thứ ba với chứng chỉ 
tiếng Nhật N2. Hiện là nhân viên của một nghiệp 
đoàn tại Nhật Bản.

VÒNG TAY THÂN THIỆN
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê 

nghèo đất Việt. Bố tôi chẳng may mất sớm, 
còn mẹ tôi lại đau yếu liên miên. Mang trong 
mình bầu nhiệt huyết vì gia đình của mình, vì 
tương lai Việt Nam tôi đã đi Nhật.

Tôi đến Nhật vào ngày 17 tháng 7 năm 
2012. Chính từ đây một bước ngoặt lớn thay 
đổi cuộc đời tôi.

VAMAS
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Ngay giây phút đầu đặt chân trên đất Nhật, 
tôi được nhìn thấy những điều mà từ bé đến 
giờ chưa từng được thấy, nào là những tòa cao 
ốc trọc trời, mọi người tấp nập qua lại, xe điện 
đầy ắp,... tôi vô cùng hồ hởi háo hức với cuộc 
sống sinh hoạt từ đây tại Nhật. Thế nhưng rào 
cản ngôn ngữ và sự khó khăn trong công việc 
khiến tôi nhớ nhà.

Chính trong thời gian ấy, tôi đã được giúp 
đỡ bởi những người Nhật nồng hậu.

Tôi có tham gia một lớp học tiếng Nhật. 
Tại nơi này tôi được một người thầy dạy tình 
nguyện cho tôi, thầy tôi bỏ thời gian riêng của 
mình, không chỉ là tiếng Nhật, mà còn dạy 
tôi mọi điều về văn hóa tập quán sinh hoạt 
của người Nhật tận tình như thể tôi là con 
của thầy. Khi ấy tôi đã hỏi thầy: “Tại sao thầy 
lại dạy tiếng Nhật miễn phí cho người nước 
ngoài thế ạ?” và đáp lại tôi chỉ là một nụ cười 
dịu dàng. Và rồi thầy nói rằng: “Em hãy cố 
gắng học tiếng Nhật thật giỏi, sau đó hãy đi 
dạy tình nguyên cho các bạn khác như em”. 
Tôi rất cảm động và chỉ có thể gật đầu.

Một ngày nọ, tôi nhặt được một chiếc điện 
thoại di động bị ai đó làm rơi trong nhà vệ 
sinh ở nhà ga. Nghĩ rằng chắc hẳn ai đó đang 
gặp khó khăn nên tức tốc tôi nộp lên phòng 
Nhân viên nhà ga và không để lại địa chỉ liên 
lạc của mình.

Ngày hôm sau, khi tôi kể lại câu chuyện đó 
với một đồng nghiệp đi trước của mình, anh 
ấy liền nói: “Ôi, Dũng như người Nhật ấy nhỉ! 
Thế tại sao cậu lại không để lại số điện thoại 
của mình thế?”, bản thân  tôi đã hành động 
theo bản năng như “Trái tim người Nhật” mà 
tôi đã được học.

Tại Nhật Bản, tôi thường thấy những người 
nhặt rác trên đường, giúp đỡ người bị lạc, trả 
lại đồ đánh rơi. Không phải nghĩ về lợi ích cá 
nhân mà vì mọi người, khi làm được điều tốt 
bản thân mình cũng trở nên hạnh phúc, đó là 
điều khắc cốt ghi tâm mà tôi đã học được.

Khi nói về thời gian thực tập 3 năm  tại Nhật 
thì có lẽ cũng sắp sửa kết thúc thời gian Thực 

tập kỹ năng của tôi. Khi đến Nhật, tôi đã thay 
đổi rất nhiều về cách sống, về cách suy nghĩ 
của mình. Luôn tâm niệm câu : “Nasebanaru” 
(Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường) mỗi 
sáng tôi dậy sớm và học tiếng Nhật 3 tiếng. 
Với sự nỗ lực đó và thành quả là tôi đã đỗ N2 
trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ. Đấy là lần đầu 
tiên tôi bật khóc kể từ khi tôi đến Nhật.

Giờ đây, tôi mang trong mình một ước mơ. 
Sau khi trở về Việt Nam tôi muốn mang những 
gì mình đã học, nhân rộng tinh thần “vòng 
tay thân thiện ”trên toàn tổ quốc thân yêu  
của tôi./.

Bài được giải 3 năm 2016 của TTS Như 
Thi Lan 

Sinh năm: 11/1993; Quê quán: Hải Dương; 
Trình độ văn hóa: PTTH. 

Năm đạt giải: năm thứ ba với chứng chỉ tiếng 
Nhật N2. Hiện làm phiên dịch.

BÀI HỌC QUÝ GIÁ TÔI HỌC ĐƯỢC  
Ở NHẬT BẢN

 Tôi là thực tập sinh đang sống và làm việc 
tại tỉnh Osaka Nhật Bản. Tôi đã đến Nhật được 
gần 3 năm rồi. 

Gần đây, nạn thực tập sinh bỏ trốn hay 
trộm cắp xảy ra rất nhiều. Hồi tôi mới đến 
Nhật, khi vừa đến đã được tiền bối đi trước 
của mình bảo rằng “ Phòng này người ở trước 
em đã là một đứa ăn trộm đồ rồi trốn đi rồi 
đấy, em đừng như nó nhé. “ tôi đã cảm thấy 
rất giận và quyết tâm trong suốt 3 năm ở đây 
sẽ không bao giờ làm việc gì xấu. Lúc nào tôi 
cũng cố gắng nhất có thể để làm tốt công việc 
cũng như quen dần với cuộc sống ở Nhật. 

Cách đây 1 tháng tôi đã mua hàng bằng 
cách đặt hàng qua mạng internet.  Tôi hoàn 
toàn không biết người bán hàng là người như 
thế nào, sống ở đâu, mà đã vội trả tiền cho họ. 
Tôi biết việc gần đây có rất nhiều vụ phạm tội 
qua internet nhưng  khi đó tôi đã nghĩ, họ cũng 
là người Việt Nam như mình nên sẽ không lừa 
mình đâu nên tôi không một chút mảy may 
nghi ngờ. Thế nhưng tôi đã bị lừa. Tôi đã trả 
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tiền nhưng hàng tôi đặt mua đã không được 
gửi đến. Tôi đã gọi điện cho người ở công ty và 
hỏi bây giờ phải làm thế nào. Khi bị hỏi rằng 
người lừa em là người Việt Nam hay Nhật Bản 
thì tôi đã rất xấu hổ, nói trong nước mắt đó là 
người Việt Nam.  Tôi vừa nói vừa khóc “Tại sao 
em đã rất tin tưởng họ mà họ lại làm như thế 
với em chứ?” thì bị đáp lại rằng “Người không 
quen biết mà em lại dễ dàng tin tưởng thế à?” 
Lúc đó mắt tôi tối sầm lại, “tôi biết phải tin ai 
đây?” “Tôi biết nhờ cậy vào ai bây giờ?” trong 
đầu tôi cứ xoay quanh những câu hỏi như thế.  

Ngày hôm sau, tôi đã nhờ người trong công 
ty dẫn đi đến bưu điện và ngân hàng để lấy lại 
tiền. Tôi đã luôn nghĩ rằng sẽ không thể lấy 
lại được tiền đâu, và cũng chẳng có hy vọng 
mấy. Sau 3 tuần tôi đã hoàn toàn thất vọng 
khi nhận được thông báo từ bưu điện rằng sẽ 
không lấy lại được số tiền đó. Tôi cảm thấy hy 
vọng của mình đã biến mất. Tuy nhiên, sau đó 
2 ngày tôi lại nhận được điện thoại từ cảnh 
sát nói rằng thông qua thông tin thẻ tín dụng 
đã tìm ra người lừa tiền tôi rồi và người đó đã 
chịu trả lại tiền cho tôi. Sau khi nghe thấy thế 
tôi vui đến nhảy cẫng lên, tôi đã cảm ơn cảnh 
sát và người trong công ty không biết bao 
nhiêu lần. Vì quá sung sướng tôi không nói 
được gì khác ngoài câu cảm ơn. 

Kinh nghiệm sống trong suốt 3 năm ở 
Nhật, suốt đời tôi cũng không thể quên 
được. Không phải là tôi sẽ không bao giờ tin 
người nữa, mà từ bài học này tôi rút ra được 
cần phải cẩn thận hơn trong mọi việc. Tôi 
vẫn luôn mong muốn rằng mọi người đừng 
ai lừa những đứa như tôi, cũng đừng đi lừa  
người khác. 

Lần này người trong công ty đã phải lo 
lắng cho tôi, dẫn tôi đi gặp cảnh sát, cũng nhờ 
có sự miệt mài điều tra của cảnh sát đã giúp 
tôi lấy lại được số tiền đã mất. Lúc nhận lại tiền 
tôi vừa khóc vừa cười và nhận ra một bài học 
cho bản thân mình, trong xã hội này người 
xấu cũng có nhưng người tốt cũng rất nhiều. 
Tôi cảm thấy biết ơn sâu sắc những người đã 
giúp đỡ tôi rất nhều./.

Bài được giải nhì năm 2016 của TTS 
Nguyễn thị Thảo 

Sinh năm: 09/1994; Quê quán: Ninh Bình; 
Trình độ văn hóa: PTTH.

Năm đạt giải: năm thứ hai với chứng chỉ 
tiếng Nhật N2. Hiện đang là TTS chế biến thủy 
sản tại Nhật.

 NGƯỜI MẸ Ở NHẬT BẢN CỦA TÔI
 Để cải thiện cuộc sống cho gia đình mình 

và hơn hết là để thay đổi tương lai của bản 
thân, 7 tháng trước tôi đã lựa chọn đến Nhật 
theo chương trình thực tập sinh. Trong cảm 
nhận của tôi Nhật Bản là một quốc gia có môi 
trường tự nhiên rất tốt, một đất nước sạch 
đẹp và con người nơi đây tốt bụng, ôn hòa. 

Tôi đã rất cố gắng để nhanh chóng hòa 
nhập với cuộc sống ở nơi đây , để quen với 
văn hóa và lối sống của người Nhật, nhưng 
cũng gặp không ít khó khăn. Đó là vấn đề về 
ngôn ngữ. 

Mỗi khi tôi buồn, hay tôi vui ở nơi xứ người, 
người mà tôi muốn tâm sự nhất chính là mẹ 
tôi ở Việt Nam, nhưng mẹ lại không ở đây với 
tôi. Đôi khi, những lúc nhớ mẹ, tôi giấu bạn 
cùng phòng chùm chăn khóc đến sưng cả hai 
mắt. Tôi muốn được về nhà chạy lại ôm mẹ và 
nói “con yêu mẹ” – câu nói mà tôi cảm thấy 
rất ngượng ngùng chưa một lần dám thổ lộ  
với mẹ. 

Tôi đang làm cho một công ty về chế biến 
thực phẩm. Các bạn bè trong công ty rất thân 
thiện, họ thường tận tình chỉ dạy cho tôi trong 
công việc, cũng như thường hay bắt chuyện 
với tôi, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. 
Trong số đó, tôi đã may mắn được gặp một 
người mà tôi gọi là “người mẹ ở Nhật Bản”. Mẹ 
Nhật Bản là một người rất tốt. Hồi tôi mới đến 
Nhật, tiếng nhật của tôi còn kém lắm, tôi gặp 
rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp bằng 
tiếng nhật. Nhưng, người mẹ ấy thấu hiểu 
những gì tôi muốn nói, và chậm rãi giải thích, 

(Xem tiếp trang 11)



THÔNG TIN VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI 

8 LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC

CẦN CÓ NHẬN THỨC ĐÚNG
Công ty cổ phần quốc tế Trường Hải đã 

được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 
phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài theo giấy phép số 826/
LĐTBXH-GP NGÀY 05/05/2016.

Nhận thức được vai trò quan trọng của Bộ 
quy tắc ứng xử dùng cho các doanh nghiệp Việt 
Nam hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài (viết tắt là CoC-VN) là 
kim chỉ nam dẫn dắt toàn bộ hoạt động của 
các Doanh nghiệp trong lĩnh vực đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài, hơn nữa CoC-
VN mang tính chi tiết, cụ thể tới từng nghiệp 
vụ chuyên môn của mỗi Doanh nghiệp, từ 
định hướng phát triển kinh doanh theo hướng 
bền vững dẫn dắt tới từng nghiệp vụ thực tiễn, 
Công ty chúng tôi đã triển khai quy trình thực 
hiện CoC-VN theo đúng các chỉ dẫn của Hiệp 
hội XKLĐ Việt Nam:

- Triển khai  tập huấn về CoC-VN cho toàn 
bộ cán bộ, nhân viên trong công ty do VAMAS 
tổ chức;

- Thành lập Ban chỉ đạo CoC-VNA trong 
Công ty, bao gồm các trưởng bộ phận đóng vai 
trò quyết định trong áp dụng CoC-VN;

- Nghiên cứu bộ quy tắc CoC-VN, xây dựng 
bộ tiêu chuẩn phù hợp với nghiệp vụ từng 
phòng ban theo tinh thần các chuẩn mực 
trong CoC-VN;

- Chỉ đạo các phòng ban thực hiện nghiêm 
túc CoC-VN;

- Giám sát thực hiện CoC-VN và kịp thời uốn 
nắn bộ phận, cá nhân thực hiện chưa tốt;

- Báo cáo kết quả hoạt động áp dụng CoC-
VN và nhận chỉ đạo từ VAMAS.

THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC
Thuận lợi là cơ bản 
Bộ qui tắc này được Công ty coi như kim 

chỉ nam cho định hướng hoạt động của Công 
ty cũng như xây dựng và quản lý đội ngũ cán 
bộ, từ đó giám sát công việc tốt hơn. Kết quả 
thu được là trong suốt thời gian qua, Công ty 
không để xảy ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào, cán 
bộ không vi phạm pháp luật, người lao động 
tin tưởng và an tâm đến Công ty để làm thủ tục 
đi lao động và học tập ở nước ngoài. Nhờ đó, 
sáu tháng đầu năm 2017, Công ty đã đưa được 
381 lao động sang Đài Loan làm việc, tăng 
gần 30% so với 06 tháng cuối năm 2016. Sáu 
tháng cuối năm 2017, Công ty đưa được 396 
lao động đi Đài Loan, tăng 32% so với cùng kỳ 
năm trước. Sang năm 2018, Công ty đã bắt đầu 
đưa được Thực tập sinh đi Nhật Bản và tiếp tục 
tăng số lượng lao động đi làm việc ở Đài Loan.

Trong quá trình triển khai CoC-VN, công ty 
luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát từ VAMAS. 
Công ty mới thành lập đã được tham gia triển 
khai CoC-VN ngay từ đầu nên công ty có cơ 
chế chấn chỉnh tốt hơn và dễ hơn cho các hoạt 
động khác. Ngoài ra, công ty cũng nhận được 
bản tin lao động và việc làm ngoài nước đều 
đặn hàng tháng để công ty có phương hướng 
đúng đắn hơn cho hoạt động của những năm 
tiếp theo.

Với những định hướng đúng trong phát 
triển kinh doanh ngay từ khi mới thành lập, 
Công ty cổ phần quốc tế Trường Hải luôn có 
chính sách kinh doanh rõ ràng minh bạch. Ban 
giám đốc thường xuyên quán triệt và yêu cầu 
đội ngũ cán bộ phải tuân thủ quy chế nội bộ, 
kỷ cương trong hoạt động, tôn trọng người 
lao động. Nhờ có Coc-VN mà cho đến hiện tại 
các cán bộ của công ty luôn làm tốt công việc 
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kinh doanh của mình. Bất kể việc đàm phán 
với đối tác hay xử lý các vấn đề liên quan đến 
lao động, cán bộ của công ty luôn thể hiện sự 
rõ ràng minh bạch. Kết quả thu được thể hiện 
qua việc đối tác luôn tin tưởng, ủng hộ công ty, 
người lao động và thực tập sinh đến với Công 
ty ngày càng nhiều

Trong hoạt động đào tạo, các giáo viên của 
công ty đều là những người từng có thời gian 
học tập và công tác tại các thị trường mà lao 
động đến làm việc. Công ty rất chú trọng trong 
việc tổ chức đào tạo cho lao động trước khi 
xuất cảnh. Không chỉ chú trọng đào tạo ngoại 
ngữ, đào tạo kỹ năng trong công việc, công ty 
còn rất chú trọng trong việc phổ biến về đời 
sống thực tế, những khó khăn mà lao động sẽ 
phải đối mặt khi đi làm việc ở nước ngoài. Để 
từ đó lao động sẽ không bị sốc và hòa nhập tốt 
hơn. Việc tuân thủ tốt nguyên tắc thứ 5 đã giúp 
cho người lao động mà Công ty đưa đi làm việc 
ở nước ngoài thêm tự tin và hoàn thành tốt 
công việc của bản thân họ. Công ty cũng đã 
được đối tác khen ngợi và gắn kết, tiếp nhận 
nhiều lao động hơn.

Vượt qua các thách thức phải đối mặt
Trước hết về người lao động, nhận thức còn 

nhiều hạn chế. Hiện nay, tình hình lao động bỏ 
trốn, trộm cắp đang là vấn đề nhức nhối đối 
với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc 
ở nước ngoài. Để cải thiện tình hình trên, Công 
ty Trường Hải đã triển khai nhiều giải pháp cần 
thiết. Công ty đã tổ chức ký cam kết với luật sư 
để cho người lao động và gia đình họ nắm rõ 
luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài, để họ ý thức được về những hành 
động của họ khi làm việc ở nước ngoài, đồng 
thời giúp họ hiểu rõ và thực tế hơn để khi ký 
kết các hợp đồng họ không còn bất cứ thắc 
mắc nào nữa. Mặt khác, Công ty đàm phán rõ 
ràng với đối tác về công việc lao động sẽ làm, 
tiền lương họ sẽ lĩnh, chế độ tăng ca, nhà ở, số 
tiền khấu trừ... Công ty phối hợp với cơ quan 
đại diện Việt Nam để tìm hiểu thông tin về đối 
tác cũng như các chế độ của nước sở tại đối với 

lao động Việt Nam, từ đó sẽ phổ biến rõ cho lao 
động đến ứng tuyển.

Mặt khác, nguồn lao động ngày càng khan 
hiếm khiến cho công tác tuyển dụng ngày 
càng gặp khó khăn và doanh nghiệp phải đối 
mặt với sự tham gia đông đảo cò mồi hay còn 
gọi là môi giới lao động. Việc người lao động 
phải thông qua các đối tượng cò mồi sẽ dẫn tới 
việc lao động phải mất thêm chi phí, mất tiền 
oan. Để khắc phục hiện tượng này, thông qua 
các kênh thông tin đại chúng, trang mạng xã 
hội, bản thân những lao động đã đi lao động 
qua công ty, những người đang làm thủ tục 
đưa thông tin tuyển dụng đến địa phương để 
người lao động nắm bắt được thông tin một 
cách rõ ràng, sát sao để từ đó họ đến trực tiếp 
công ty đăng ký. Hơn nữa việc áp dụng CoC-VN 
đã giúp cho hình ảnh của công ty đến gần hơn 
với người lao động.

Và việc cạnh tranh không lành mạnh giữa 
các doanh nghiệp cung ứng cũng là thách thức 
không nhỏ hiện nay song công ty cho rằng hãy 
tuân thủ tốt các quy định tuyển chọn thì hình 
ảnh của công ty sẽ là một đảm bảo bền vững 
hơn cả trong hoạt động này.

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐÁNG KHÍCH LỆ 
Sau một năm triển khai áp dụng CoC-VN, 

Công ty đã thu được những kết quả nhất định 
trong các lĩnh vực. Uy tín, niềm tin và hình ảnh 
của Công ty Trường Hải đã được ghi nhận bởi 
người lao động, phụ huynh, các cơ quan quản 
lý Nhà nước từ trung ương tới các địa phương, 
cũng như các đối tác Đài Loan và Nhật Bản. 
Mức tăng trưởng qua từng giai đoạn là khoảng 
30%. Điều đó khẳng định những tác động to 
lớn từ định hướng tổ chức trên nền tảng CoC-
VN. Trong hoạt động đào tạo, số lượng lao 
động và thực tập sinh được đào tạo tại Công ty 
Trường Hải năm 2017 tăng lên 50% so với năm 
2016.  Với phương châm đặt lợi ích Quốc gia và 
lợi ích của người lao động là kim chỉ nam cho 
mọi hoạt động của mình, Công ty Trường Hải 
sẽ không ngừng tích lũy, học hỏi kinh nghiệm 
để nâng cao uy tín của doanh nghiệp trong 
ngành xuất khẩu lao động.q
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Công ty TNHH hợp tác lao động quốc tế 
Hải Việt khai thác nguồn lao động chủ 
yếu từ trang web của Công ty, bạn bè, 

thân nhân của lao động về nước đến công ty 
thanh lý hợp đồng và từ người thân của cán 
bộ Công ty. 

Hàng năm lượng lao động khai thác được 
từ những lao động đã về nước chiếm 2/3 số lao 
động xuất cảnh trong năm.

Nắm bắt được vai trò của lao động đến 
thanh lý. Công ty có riêng một bộ phận phục 
vụ, tư vấn và hoàn thiện thủ tục thanh lý đồng 
thời định hướng nghề nghiệp tại địa phương 
nếu lao động thực sự không có nhu cầu đi tìm 
kiếm việc tại nước ngoài nữa.

I. CHUẨN HÓA QUY TRÌNH THANH LÝ 
HỢP ĐỒNG 

Quy trình thanh lý hợp đồng cho người lao 
động được tiến hành theo thứ tự sau:

1. Hàng tháng bộ phận hành chính công ty 
có danh sách gửi bộ phận chăm sóc lao động 
ngoài nước về số lượng lao động chuẩn bị  
về nước.

2. Căn cứ vào danh sách bộ phận chăm sóc 
gọi điện trước cho gia đình lao động thông 
báo về tình hình con em bên Đài Loan và nhắc 
nhở người nhà lao động hướng dẫn con em 
mình đến công ty thanh lý hợp đồng khi về 
nước (trong trường hợp có đặt cọc ký quỹ thì 
mang theo giấy tờ liên quan).

3. Khi lao động về nước, cán bộ hướng dẫn 
lao động làm thủ tục, nếu trong thời gian làm 
việc có thể liên hệ ngay với Môi giới để biết 
thông tin của lao động (Còn vướng mắc gì bên 
Đài Loan). Cụ thể:

Trong trường hợp lao động còn khoản thuế 
thu nhập cá nhân chưa được hoàn, Công ty 

tiếp tục hướng dẫn để hoàn thiện lấy tiền một 
cách nhanh nhất.

Trong trường hợp ký quỹ 3 Bên, Công ty sẽ 
hoàn tất thủ tục với ngân hàng để người lao 
động có thể nhận tiền một cách nhanh nhất.

4. Với trường hợp thanh lý lao động về nước 
trước hạn, tìm hiểu tường tận lý do về nước. 
Nếu không phải là lỗi của người lao động, cán 
bộ sẽ trình nội dung lên phòng nghiệp vụ đối 
chiếu sau đó xin hỗ trợ từ Môi giới. Nếu thời 
hạn hợp đồng không quá 50%, công ty sẽ tiến 
hành hoàn trả tiền theo đúng quy định của 
Nhà Nước.

II.  THỦ TỤC SAU THANH LÝ
Đó là hoạt động tư vấn cho người lao động.
1. Cán bộ công ty tư vấn người lao động có 

mong muốn tìm kiếm thị trường lao động tốt 
hơn không hay muốn quay lại thị trường cũ 
làm việc và đưa ra các ưu nhược điểm của từng 
thị trường.

Trong trường hợp người lao động không 
có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động công ty 
hướng dẫn lao động xin việc tại các cụm công 
nghiệp gần nơi người lao động cư trú đồng thời 
nói sơ qua về mức lương thông thường của lao 
đông hiện đang làm việc tại Địa phương để 
người lao động cân nhắc giữa việc có thể làm 
việc ở địa phương hay lại tìm kiếm cơ hội việc 
làm thông qua xuất khẩu lao động. 

2. Tạo điều kiện hồ sơ giấy tờ một cách 
nhanh nhất để người lao động có thể hoà 
nhập với địa phương khi lao động về nước. 
Trong trường hợp người lao động cần, công ty 
có thể cung cấp giấy giới thiệu, nhận xét người 
lao động trong thời gian làm việc, nhận xét 
trực tiếp với chủ sử dụng nếu người lao động 
yêu cầu.

3. Giới thiệu Người lao động đến các Trung 

GĐ. Lê Như Hoa
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tâm tìm kiếm việc làm uy tín như Trung tâm 
việc làm của Tỉnh, Đoàn thanh niên Tỉnh. Hoặc 
giới thiệu người lao động tìm việc trực tiếp từ 
các nhà máy, công xưởng nơi đang có nhu tìm 
kiếm nguồn lao động.

Đối với những lao động trình độ ngoại ngữ 
khá và tay nghề tốt công ty trực tiếp giới thiệu 
đến các bộ phận của quản lý nhân sự hoặc 
quản lý máy móc của các khu công nghiệp, 
chế xuất.

Đối với những lao động có thâm niên làm 
việc ở nước ngoài, nếu được hưởng bảo hiểm, 
hướng dẫn lao động được lấy bảo hiểm 1 lần.

III. HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÁI HÒA NHẬP 
CỘNG ĐỒNG

1. Đối với những lao động có nhiều năm 
làm việc  ở nước ngoài khi về nước, người lao 
động gần như bỡ ngỡ với mọi thứ : Giao thông, 
đời sống tinh thần, mức lương trung bình của 

người lao động tại Việt Nam, chi tiêu… ngành 
nghề nào được ưu tiên… Nắm bắt được tâm 
lý chung của đối tượng, các cán bộ đưa ra 
những  tư vấn phù hợp với mỗi hoàn cảnh 
bằng những điều kiện việc làm, như cầu tuyển 
dụng của từng vùng miền. Ưu nhược điểm của 
từng vùng để người lao động có sự lựa chọn 
phù hợp với khả năng của mình. Theo đó:

- Gửi lao động 01 bản thanh lý hợp đồng, 
hướng dẫn lao động về xã phường để hoàn tất 
thủ tục nhập khẩu vào gia đình (nếu có).

- Giới thiệu lao động đến các tổ chức hoạt 
động cộng đồng ở Địa phương, tham gia bảo 
hiểm tự nguyện ở phường xã trong trường 
hợp chưa kịp xin việc tại nơi nào đó.

2. Sẵn sàng tư vấn nghề nghiệp cũng như 
tiếp nhận bất kỳ thắc mắc của lao động kể  
từ sau khi lao động đã hoàn tất thủ tục thanh 
lý. q

bằng những từ ngữ đơn giản và những cử chỉ, 
hành động  cho đến khi tôi hiểu ra. 

Ký túc xá nơi tôi ở là một nơi có giao thông 
không được thuận tiện. Mỗi khi đi mua đồ, tôi 
phải đạp xe chừng 40 đến 60 phút. Mẹ Nhật 
bản thường hay lo lắng cho tôi, thỉnh thoảng 
tự lái xe đưa tôi đi siêu thị hay cửa hàng bách 
hóa. Tôi và người mẹ ấy đã có rất nhiều những 
kỷ niệm đẹp đẽ trong những tháng ngày ấy. 
Trong đó đọng lại trong tôi sâu sắc nhất đó 
là lần được tham dự lễ thành nhân.( ngày lễ 
dành cho những người trưởng thành). Khi 
bạn bước sang tuổi 20, bạn sẽ được gọi là 
“người trưởng thành”. Ở Việt Nam thì 18 tuổi, 
do chẳng có nghi lễ nên hoàn toàn tôi chẳng 
có chút ấn tượng nào về việc mình đã bước 
sang tuổi trưởng thành, ngay cả ý nghĩa của lễ 
này là gì tôi cũng hoàn toàn không biết. 

Nhưng nhờ có người mẹ Nhật Bản, tôi đã 
được mặc Áo kimônô có tay áo kéo dài và 
tham dự buỗi lễ thành nhân tại Nhật. Kimônô 
là loại áo truyền thống của Nhật, hồi ở Việt 

Nam tôi chỉ được nhìn nó trên ti vi hay tạp 
chí. Tôi đã ao ước không biết đến khi nào có 
thể được khoác thử trên người chiếc áo ấy. Vì 
thế khi được mặc nó tôi đã rất hào hứng. Tôi 
cảm thấy biết ơn người mẹ Nhật ấy đến mức 
không thể diễn tả bằng lời. Hôm đó những 
người tham gia buổi lễ ai cũng rất vui vẻ và 
hứng khởi. Nhìn những cô bé được khoác tay 
mẹ đến tham dự tôi đã cảm thấy rất ghen tị. 
Chỉ có mình tôi là không đi cùng mẹ mình. Lúc 
đó, người mẹ Nhật bản như hiểu thấu lòng 
tôi, vui vẻ cười hiền từ, nắm lấy tay tôi và nói 
“ Chúc mừng con”. Tôi cảm nhận sự ấm áp từ 
đôi bàn tay ấy, tôi nhìn thấy hình ảnh người 
mẹ ở Việt Nam hòa trong hình ảnh của người 
mẹ Nhật và lúc đó nước mắt tôi đã tuôn rơi. 
Tôi đang là người hạnh phúc nhất ở đây. Tôi 
có đến hai người mẹ. Đây là điều hạnh phúc 
nhất của tôi khi được đến Nhật. Cảm ơn Nhật 
Bản đã cho tôi được gặp một người mẹ nữa 
như thế. q

 Nguồn: Công ty IIG

CẢM NHẬN CỦA THỰC TẬP SINH...  (Tiếp theo trang 7)
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Công ty THABILABCO là thành viên của 
VAMAS, trong quá trình hoạt động, cán 
bộ, nhân viên công ty đã nghiêm túc vận 

dụng bộ quy tắc ứng xử COC – VN trên nhiều 
nội dung hoạt động từ quảng cáo, tuyển chọn, 
đào tạo, quản lý thực tập sinh ngoài nước đạt 
được một số kết quả nhất định.

1. HOẠT ĐỘNG TẠO NGUỒN
Ngoài các biện pháp tạo nguồn truyền 

thống như phát thanh truyền hình, báo in, báo 
mạng, người thân, bạn bè của người lao động 
đã xuất cảnh giới thiệu. Song vấn đề quan 
trọng là làm sao tạo được nguồn để người lao 
động đến công ty tuyển dụng. Để có kết quả 
công ty đã liên kết chặt chẽ với Sở LĐTB và XH, 
Trung tâm giới thiệu việc làm, trường nghề và 
chính quyền địa phương, các đoàn thể chính 
trị xã hội trong và ngoài tỉnh bằng việc tổ chức 
các hội nghị truyền thông về từng thị trường, 
một cách chính xác, trung thực, rõ ràng. Việc 
ký kết được xác định với nhiều loại hình lao 
động khác nhau do đối tác Nhật Bản yêu cầu, 
và được công khai minh bạch về chế độ quyền 
lợi, tiền lương, tiền thưởng, tiền ăn, tiền ở cho 
người lao động. Đặc biệt là số lao động được 
các địa phương giới thiệu đều được công ty 
đảm bảo sắp xếp thi tuyển đúng nguyện vọng 
của người lao động và được xuất cảnh đúng 
thời gian quy định do đó đã tạo được lòng tin, 
uy tín nên đã thu hút được nhiều lao động 
tham gia.

2. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 
Là hoạt động được công ty đặc biệt quan 

tâm coi trọng. Trung tâm đào tạo THABILABCO 
được đầu tư đầy đủ về vật chất cơ sở hạ tầng, 
trang thiết bị giảng dạy đầy đủ, tăng cường về 
chất lượng giáo viên. Trung tâm đào tạo đã xây 
dựng được quy chế quản lý giáo viên và thực 
tập sinh một cách cụ thể và khoa học. Hình 

thành được cơ chế động viên, khen thưởng 
và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; 
xây dựng và đưa vào giảng dạy, các kịch bản 
bài tập tình huống cho từng chuyên đề như: 
Kỷ luật lao động, văn hóa ứng xử, ngôn ngữ, 
phong tục tập quán của người Nhật tạo cho 
thực tập sinh tự chủ trong học tập tạo ra môi 
trường sống và học tập, lao động giống như ở 
Nhật Bản.

Về đào tạo nghề: Trên cơ sở giáo trình được 
quy định, qua thực tế của giáo viên đã thực 
tập, làm việc tại các xí nghiệp, nhà máy của 
Nhật Bản nên trọng tâm đào tạo là bổ sung 
nhiều kiến thức cần thiết bằng hình ảnh để 
thực tập sinh trực quan trong quá trình học 
tập. Mặt khác công ty tổ chức ký liên kết với 
một số trường nghề, nhà máy, xí nghiệp để 
thực tập sinh thực tập nâng cao tay nghề cho 
phù hợp với nhu cầu làm việc trong các nhà 
máy, phân xưởng tại Nhật Bản vì vậy trong các 
đợt thi tuyển được đối tác Nhật Bản đánh giá 
cao đạt chất lượng.

Về giáo dục định hướng trước khi xuất 
cảnh: Tài liệu được dựa trên giáo trình khung 
của DOLAB, VAMAS và thực tế đào tạo của 
công ty THABILABCO. Tài liệu được soạn thảo 
riêng gắn chặt chương trình đào tạo với yêu 
cầu thực tiễn của nhà máy, xí nghiệp nơi đến 
làm việc của thực tập sinh. Đặc biệt là ký năng 
mềm, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, an 
toàn lao động phù hợp với việc học tập của 
thực tập sinh và kiến thức cần thiết cho thực 
tập sinh trước khi xuất cảnh theo đúng quy 
định của pháp luật Việt Nam, pháp luật Nhật 
Bản, phù hợp với các nội quy quy định của các 
nghiệp đoàn, xí nghiệp của Nhật Bản. 

Với những hoạt động trên số thực tập sinh do 
công ty THABILABCO xuất cảnh sang Nhật Bản 
đã đề cao được ý thức tổ chức kỷ luật, có trách 

TGĐ. Nguyễn Quang Thoại
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nhiệm, chăm chỉ, chịu khó lao động, tác phong 
nhanh nhẹn, có năng lực tiếng Nhật lên được 
phía bạn hài lòng và đánh giá cao. Nhờ đó công 
tác tuyển dụng lao động dần ổn định và có xu 
hướng phát triển. Số thực tập sinh năm sau cao 
hơn năm trước cụ thể năm 2016 xuất cảnh được 
765 đến năm 2017 xuất cảnh được 1088 thực  
tập sinh.

3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
Công ty đã cử những cán bộ giỏi về ngoại 

ngữ, có trình độ nghiệp vụ cơ bản, có mối quan 
hệ chặt chẽ với các lãnh đạo, xí nghiệp, nhà 
máy…. Có tâm huyết với công việc và thực tập 
sinh làm đại diện cho công ty ở Nhật Bản. Cán 
bộ đại diện được cử trực tiếp đến ăn ở cùng với 
thực tập sinh làm việc và sinh sống. Kịp thời 
nắm bắt tâm tư tình cảm, tận tình hướng dẫn 
giúp đỡ thực tập sinh, xây dựng mối quan hệ 
tốt đẹp giữa chủ sử dụng với thực tập sinh. 
Kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh xảy ra, 
đồng thời đại diện cho công ty trực tiếp đề đạt 

yêu cầu với chủ sử dụng thực tập sinh về vấn 
đề liên quan đến quyền lợi của người lao động. 
Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về Cục 
Quản lý lao động ngoài nước, Ban Quản lý lao 
động Việt Nam tại nước tiếp nhận, tranh thủ 
sự hướng dẫn của ban quản lý trong việc khai 
thác hợp đồng và giải quyết sự việc phát sinh, 
mặt khác công ty thiết lập mối quan hệ giữa 
công ty với gia đình lao động và chính quyền 
địa phương nhằm nắm bắt được hoàn cảnh gia 
đình, tâm tư người lao động kịp thời có những 
động viên, giúp đỡ thực tập sinh giải quyết các 
vấn đề vướng mắc liên quan đến cá nhân để 
giúp thực tập sinh yên tâm làm việc.

Trên đây là kinh nghiệm bước đầu, mong 
muốn được chia sẻ với các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng cùng tham khảo và góp ý cho 
chúng tôi hoàn thiện thêm trong các hoạt  
động này. q

pháp lý. Người lao động di cư được thụ hưởng 
các chính sách liên quan như một lao động ở 
nước sở tại đó là về lương, bảo hiểm, những 
vấn đề chính sách thuộc về lao động di cư…

Đối với Việt Nam, Đồng thuận được ký kết 
góp phần quan trọng hỗ trợ người lao động 
di cư lao động nước ngoài theo Luật Người 
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng cũng như có cơ chế chính sách 
giải quyết đồng bộ các vấn đề lao động nước 
ngoài đến làm việc tại Việt Nam. Dịch chuyển 
lao động trở thành xu hướng của quốc tế vì 
thế chúng ta phải hoàn thiện pháp luật, tăng 
cường hợp tác quốc tế để Việt Nam cũng như 
những quốc gia tiếp nhận lao động có chung 
tiếng nói bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Đồng thuận được thông qua, Việt Nam 
cũng như các thành viên ASEAN có cơ sở làm 
căn cứ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách 
để tạo điều kiện kiện cho người lao động di 
cư. Đây là vấn đề rất lớn của Việt Nam, bởi bên 
cạnh lực lượng lao động chính thức, Việt Nam 

có lực lượng phi chính thức và nông nghiệp 
chiếm tỷ lệ lớn. Đây cũng góp phần quan 
trọng trong tăng trưởng bao trùm trong thời 
gian tới.

* Thưa Bộ trưởng, vậy Việt Nam đã chuẩn 
bị những gì để triển khai Đồng thuận ASEAN 
về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao 
động di cư?

Việt Nam chủ động cao chuẩn bị đầy đủ cơ 
sở cơ chế chính sách, thể chế để tạo điều kiện 
lao động Việt Nam di cư dịch chuyển. Đồng 
thời, sẵn sàng tư thế tiếp nhận lao động dịch 
chuyển đến Việt Nam, trong đó chú trọng lao 
động trình độ cao, chuyên gia kỹ thuật làm 
việc tại các doanh nghiệp FDI. Bên cạnh đó, 
Việt Nam chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho người 
lao động. Không thể để người lao động đi di 
cư ra nước ngoài khi chưa được hiểu biết kiến 
thức, về kỹ năng, công nghệ ngoại ngữ. Khi 
bước vào sân chơi mới, người lao động sẵn 
sàng hội nhập và tham gia đầy đủ nhất ở cả 
trong nước và nước ngoài. q

ĐỒNG THUẬN ASEAN LÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ....                                   (Tiếp theo trang 2)
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Năm 2016 Công ty 
LABCO đã lấy phương 
châm coi Trung tâm 

đào tạo là mang tính quyết 
định  trong hoạt động kinh 
doanh dịch vụ của Công ty, 
do đó việc đầu tư và nâng 
cao chất lượng khâu đào tạo 
từ chương trình, giáo trình, 
phương pháp dậy và truyền 
đạt kiến thức cho học viên 
và các hoạt động  phục vụ 
cho sinh hoạt của học viên 
được cải thiện đáng kể.

Năm 2017 Công ty vẫn 
coi  công tác đào tạo là khâu 
then chốt (nguyên tắc 5). 
Đồng thời Công ty tiếp tục đầu tư củng cố cơ 
sở vật chất đồng bộ với đầu tư cho kỹ năng 
mềm về năng lực của đội ngũ giáo viên, củng 
cố bộ máy tổ chức và đi sâu vào các nguyên 
tắc (nguyên tắc 4 tuyển dụng, nguyên tắc 7 
bảo vệ người lao động; nguyên tắc 11 xây 
dựng mối quan hệ đối tác)  cụ thể như sau:

1. Về đầu tư cơ sở vật chất được toàn 
diện hiện đại hơn

- Di chuyển khối văn phòng từ 32 Tràng 
Tiền về 20 Lĩnh Nam tạo điều kiện bám sát 
hoạt động của Công tác đào tạo, chỉ đạo kịp 
thời,giải quyết các phát sinh về nghiệp vụ và 
thuận lợi hơn cho học viên làm các thủ tục 
trước khi xuất cảnh.

- Văn phòng làm việc, Trung tâm đào tạo 
của Công ty khang trang với các trang thiết bị 
hiện đại gây được thiện cảm rất tốt cho khách 

nước ngoài đến làm việc, tạo niệm tin cho 
khách và nhân viên xác định liên kết, cống 
hiến lâu dài.

- Trong khâu phục vụ học viên trong thời 
gian học tập tại Trung tâm đào tạo được Công 
ty  tiếp tục quan tâm và bổ xung thêm như: 
trang bị cho nhà ăn có các thiết bị hiện đại 
phục vụ xuất ăn đủ chất, đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Trang bị đủ 100 % có điều 
hòa và bình nóng lạnh tại các phòng ở.

2. Tôn trọng, trung thực và  bám sát giải 
quyết các vướng mắc trong công tác tuyển 
dụng lao động 

- Đầu tư nhân sự trong hoạt động tuyển 
dụng các nhân sự được công ty tuyển chọn 
có năng lực phẩm chất tốt và phân công một 
lãnh đạo phụ trách và điều hành công tác 

TGĐ. Vũ Thị Minh Nguyệt

Đào tạo người lao động trước xuất cảnh - Lớp học ngoại ngữ  
của TTS LABCO.
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tuyển dụng. Liên kết, ký hợp đồng với các Sở 
lao động các tỉnh và các Trường cao đẳng và 
trường nghề. 

-  Giám sát chi phí của lao động đóng nộp 
tại Công ty cho các  đơn hàng, đảm bảo người 
lao động không phải phát sinh thêm chi phí.

-  Bám sát giải quyết các phát sinh (đối với 
các đối tác kể cả trong nước, ngoài nước và 
bảo vệ tối đa quyền lợi của người lao động 
(Nêu một trường hợp điển hình):

Tháng 5/2016  công ty thực hiện đơn hàng 
đưa hơn 400 lao động của Tỉnh Đồng Tháp  
sang Đài loan làm việc tại tập đoàn HTC (Sản 
xuất thiết bị điện tử). Năm 2017, trong khi tập 
đoàn HTC thực hiện tái cơ cấu tổ chức một số 
phần tử xấu đã tung tin không trung thực làm 
một số lao động hoang mang đã gửi nhiều 
thông tin lo ngại về gia đình tại Việt Nam, gây 
sức ép cho DN và Chính quyền địa phương, 
trước tình hình đó Công ty đã chủ động thống 
nhất với môi giới Hảo Hữu Đài loan và được 
Tập đoàn HTC đồng ý mời UBND Tỉnh Đồng 
Tháp sang Đài Loan thị sát, nghe báo cáo và 
gặp gỡ trực tiếp người lao động và đại diện 
VPKTVH Việt Nam tại Đài Bắc để nghe báo cáo, 
tình hình thực tế kịp thời báo cáo về  lãnh đạo  
cấp cao của Tỉnh  Đồng Tháp ở nhà biết được.
Từ đó bằng kênh thông tin tuyên truyền của 
Tỉnh để nhân dân được hiểu rõ vấn đề. Việc 
sát nhập thành công của HTC vào Google  đã 
mang lại niềm tin và mở ra hướng làm ăn lâu 
dài giữa Công ty LABCO, Đồng Tháp với Hảo 
Hữu, HTC Đài Loan. Bằng việc làm của Công 
ty LABCO đã  mang lại kết quả ngoài sự mong 
đợi đó là người lao động đã hoàn toàn yên 
tâm vào sự điều hành Công ty Google, đảm 
bảo việc làm và thu nhập, chi phí khai thác 
hợp đồng (2850USD) đã được Công ty HTC trả 
lại hoàn toàn, như vậy người lao động  không 
mất phí đi Đài loan làm việc. 

Công ty đã lập văn phòng đại diện của 
Công ty tại Nhật bản và Đài loan (03 Văn 
phòng tại Nhật Bản và 03 Văn phòng tại Đài 
Loan) do đó các phát sinh đối với lao động 
trong thời gian làm việc tại nước ngoài được 
đại diện của Công ty kịp thời giải quyết.

Đối với gia đình người lao động Công ty 
luôn giữ mối liên hệ thường xuyên. Trước khi 
học viên nhập học Công ty có cuộc gặp mặt 
gia đình, học viên đã trúng tuyển đơn hàng  
thông báo toàn bộ chương  trình học tập, xuất 
cảnh, chi phí và phương pháp đào tạo, quản 
lý cả trong và khi làm việc ngoài nước v.v. Để 
các bên cùng giám sát và cam kết thực hiện. 
Trong thời gian lao động làm việc tại nước 
ngoài Công ty thường xuyên  giữ mối liên hệ 
kịp thời phát hiện những phát sinh của lao 
động để phối hợp cùng gia đình khắc phục 
những vấn đề có nguy cơ.

Định kỳ hàng quý, đại diện của Công ty tại 
Nhật Bản về gặp gỡ trao đổi với thực tập sinh 
đang học tập tại Trung Tâm những phát sinh 
thường xảy ra, nội dung quy định cần lưu ý, 
bổ xung thêm kiến thức văn hóa nối sống tại 
Nhật Bản… Qua buổi giao lưu đó lao động xẽ 
tự tin, gần gũi, tin tưởng vào sự bảo vệ quyền 
lợi của mình bởi đại diện của Công ty. 

Trong hoạt động của Công ty, ngoài nhiệm 
vụ đảm bảo doanh thu, việc làm và quyền 
lợi của Cán bộ Công nhân viên. Công ty luôn 
quan tâm công tác hoạt động của các tổ chức 
đoàn thể, tại Công ty luôn duy trì hoạt động 
của Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh 
niên nhờ vậy không khí đoàn kết, vui tươi, 
các phong trào, hội thi  được quan tâm do vậy 
giảm tâm lý căng thảng trong học tập của học 
viên và niêm tin cho các đối tác có mối quan 
hệ với công ty (nhất là gia đình và các tổ chức 
địa phương lien kết với Công ty). q
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Đổi đời ngoạn mục
Hàng tháng cứ đến ngày 10 là vợ chồng 

ông Võ Văn Lự, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò 
(Đồng Tháp), nhận được 8 triệu đồng từ người 
con gái lao động ở Đài Loan gửi về. Ông Lự 
kể: “Vợ chồng tôi ở nông thôn, sống nhờ vào 
mấy công ruộng nên cứ mãi chật vật. Năm 
2016, con gái tôi đang làm cán bộ bán chuyên 
trách ở xã, nhưng thu nhập thấp quá nên xin 
nghỉ để đi lao động tại Đài Loan. Sang bên đó, 
nó làm trong công ty sản xuất linh kiện điện 
thoại di động, công việc ổn định, thu nhập 
khá tốt nên gia đình tôi bây giờ “dễ thở” hơn 
trước rất nhiều”.

Cũng vươn lên từ xuất khẩu lao động, Lê 
Nhựt Trường, 26 tuổi, ở xã Tịnh Thới, TP Cao 
Lãnh cho biết: “Sau khi tốt nghiệp ngành cơ 
điện ở Trường Đại học Cần Thơ, em nghĩ ngay 
đến việc đi lao động ở nước ngoài. Đầu năm 
2014, em sang Nhật Bản làm trong công ty 
chuyên về cơ khí (sản xuất líp xe đạp). Qua 3 
năm làm việc ở Nhật Bản, trừ hết các khoản 
chi phí, em còn dư được gần 1 tỷ đồng. Số tiền 
khá lớn, nếu làm việc ở địa phương sẽ không 
thể nào có được”.

Cũng theo Lê Nhựt Trường, lúc ở Nhật 
Bản, ngoài thời gian lao động trong công ty, 
Trường còn tranh thủ học thêm tiếng Nhật để 
chuẩn bị hành trang sau này. Tháng 2-2017, 
khi hết hạn hợp đồng lao động, Trường trở 
về quê Đồng Tháp và được Trung tâm Dịch 
vụ việc làm Đồng Tháp nhận vào dạy tiếng 
Nhật cho những người có nhu cầu đi lao động  
nước ngoài. 

Ông Nguyễn Văn Nguyên ở xã Phong 
Hòa, huyện Lai Vung, phấn khởi tâm sự: “Xứ 
này quanh năm quần quật với ruộng lúa, rau 
màu, năm trúng năm thất, giá cả bấp bênh 
nên nông dân không khá được. Trong lúc bối 
rối tìm giải pháp phát triển kinh tế, được các 
ngành ở huyện và chính quyền xã tư vấn cho 
con em đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản có 
thu nhập cao, thấy các công ty làm ăn uy tín, 
nề nếp… nên tôi đồng ý cho con đi. Thật sự 
đây là bước ngoặt giúp gia đình tôi “đổi đời”, 
xây được nhà kiên cố, cuộc sống bây giờ thoải 
mái hơn trước”.

Bà Đặng Thị Nguyệt, Trưởng phòng LĐTB-
XH huyện Lai Vung, tiết lộ, chỉ vài năm xuất 
khẩu lao động đã thổi vào các vùng nông 
thôn một luồng gió mới rất tích cực. Đến nay, 
trong huyện đã có trên 40 căn nhà khang 
trang được xây mới từ nguồn tiền lao động 
nước ngoài gửi về; nhiều hộ từ khó khăn, thiếu 
thốn… giờ thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 

Xây dựng “thương hiệu Đồng Tháp” 
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng 

Tháp (thuộc Sở LĐTB-XH tỉnh Đồng Tháp) từ 
đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đưa khoảng 
1.500 người đi xuất khẩu lao động, trong đó 
đi Nhật Bản hơn 1.000 người, còn lại là Hàn 
Quốc, Đài Loan…Dự kiến cả năm 2017, Đồng 
Tháp sẽ có khoảng 1.600 người đi xuất khẩu 
lao động (chỉ tiêu đề ra 1.000 người). Có thể 
nói, mấy năm gần đây Đồng Tháp vươn lên trở 
thành điểm sáng về xuất khẩu lao động ở khu 
vực ĐBSCL. 

Huỳnh Phước Lợi
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Giải thích việc này, bà Nguyễn Thị Minh 
Tuyết, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm 
Đồng Tháp, nhìn nhận: “Để có được kết quả 
như hôm nay là cả quá trình phấn đấu không 
mệt mỏi. Từ năm 2014 trở về trước, tình hình 
xuất khẩu lao động ở Đồng Tháp khá yếu, mỗi 
năm chỉ có vài trăm người đi lao động nước 
ngoài và thường đi ở các thị trường thu nhập 
không cao (riêng năm 2013, chỉ có 70 lao 
động đi làm việc ở nước ngoài).

Có nhiều nguyên nhân như, một số cấp 
ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm, 
chưa xem đây là giải pháp trong việc chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, chưa 
đánh giá đúng tầm quan trọng của xuất khẩu  
lao động...

Cuối năm 2014, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh xác định, xuất khẩu lao động là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm vừa để giải 
quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người 
lao động, vừa đem ngoại tệ về địa phương, 
góp phần giảm nghèo bền vững và thúc đẩy 
kinh tế - xã hội phát triển. Bên cạnh đó, xuất 
khẩu lao động cũng nhằm đào tạo nguồn lao 
động có trình độ kỹ năng tay nghề cao, có ý 
thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, 
biết ngoại ngữ, có sức khỏe… Đây cũng 
nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu  
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa 
bàn tỉnh”.

Để đột phá trong xuất khẩu lao động, Đồng 
Tháp đã thành lập ban chỉ đạo để luôn quan 
tâm sát sao vấn đề này. Tỉnh ủy, UBND tỉnh có 
nghị quyết, công văn chỉ đạo các sở ngành, 
huyện thị… tập trung quyết liệt cho xuất 
khẩu lao động, xem đây là nhiệm vụ chính 
của từng đơn vị. HĐND tỉnh ra nghị quyết về 
chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc 
ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017-
2020; trong đó, hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, 
học ngoại ngữ, thủ tục đi nước ngoài, chi phí 
khám sức khỏe; hỗ trợ vay 100% chi phí đi lao 
động ở Hàn Quốc và Malaysia, hỗ trợ vay 90% 
chi phí đi lao động ở Nhật Bản và Đài Loan…

Tỉnh cũng giao cho Trung tâm Dịch vụ việc 
làm Đồng Tháp chịu trách nhiệm chính về tìm 
hiểu thị trường, tư vấn cho người dân, đào 
tạo nghề, học ngoại ngữ… để xuất khẩu lao 
động. Từ cách làm bài bản, quyết liệt, phân 
công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đơn vị… đã 
đem lại hiệu quả tích cực. 

Với phương châm “đi làm thuê, về làm chủ”, 
thời gian qua tỉnh Đồng Tháp rất thành công 
trong việc xuất khẩu lao động. Hiện toàn tỉnh 
có gần 4.000 người lao động ở nước ngoài, 
hàng năm mang về cho địa phương khoảng 
1.200 tỷ đồng. Tới đây, Đồng Tháp tiếp tục đẩy 
mạnh xuất khẩu lao động, trong đó tập trung 
vào học sinh vừa tốt nghiệp THPT nhưng 
không vào đại học, sinh viên ra trường chưa 
tìm được việc làm, bộ đội xuất ngũ...

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, Giám đốc Trung 
tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp, lưu ý: “Người 
dân nông thôn có tâm lý “thấy mới tin”. Do đó, 
vấn đề đầu tiên là chúng tôi phải tìm hiểu kỹ 
thị trường, hiểu năng lực của doanh nghiệp 
nước ngoài…

Khi nắm cụ thể, mới đưa con em Đồng 
Tháp đi xuất khẩu lao động. Và mỗi xã chỉ 
cần vài trường hợp đi làm có hiệu quả, có thu 
nhập cao… thì họ sẽ tuyên truyền lan rộng, 
khi đó, nhiều người khác sẽ cùng đi”. Cũng 
theo bà Tuyết, 100% lao động khi đi làm việc 
nước ngoài đều được tỉnh đào tạo nghề trước 
để hiểu việc, học tiếng nước ngoài để biết 
giao tiếp, học phong tục tập quán, tác phong 
làm việc…

Đồng Tháp chuẩn bị nguồn lực lao động 
khá kỹ nên rất nhiều doanh nghiệp nước 
ngoài “mê” lao động Đồng Tháp... Tới đây, 
Đồng Tháp sẽ xây dựng “thương hiệu” về 
người dân xứ sen hồng khi lao động ở nước 
ngoài, nhằm quảng bá con người, xứ sở, tiềm 
năng kinh tế của vùng đất thân thương này 
đến với quốc tế... 

            Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng
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Việc quản lý người lao động ở trong 
nước và ngoài nước luôn được công 
ty quan tâm và chú trọng. Công ty có 

cơ chế thường xuyên kết nối thông tin cùng 
gia đình để nắm tình hình một cách đầy đủ, 
toàn diện, kịp thời xử lý các phát sinh. Công 
ty luôn có các bộ quản lý ở tại Nhật nên mọi 
thông tin về cuộc sống sinh hoạt, công việc 
đều được TTS trao đổi trực tiếp với cán bộ đại 
diện để kịp thời hỗ trợ giải quyết. Vì vậy, hầu 
như không có trường hợp nào phản ánh về 
Việt Nam. Định kỳ hàng năm lãnh đạo công ty 
sang trực tiếp thăm nơi ở và làm việc của các 
TTS, lắng nghe tâm tư nguyện vọng cũng như 
những vấn đề TTS cần chia sẻ. 

Mặt khác, lãnh đạo công ty với phương 
châm luôn lựa chọn những đối tác có uy tín, 
đơn hàng có điều kiện tốt, từ chối những loại 
hình công việc không đảm bảo an toàn và thu 
nhập ổn định cho TTS, đặc biệt là những loại 
hình công việc thuộc ngành xây dựng. Đây 
cũng là yếu tố cốt lõi mà lãnh đạo công ty xác 
định làm mục tiêu để giảm thiểu những phát 
sinh trong quá trình thực hiện. Chính vì thế 
mà TTS do công ty MVP làm thủ tục sang Nhật 
đều chịu khó rèn luện và yên tâm làm việc, 
được nghiệp đoàn và công ty tiếp nhận đánh 
giá cao, nâng cao uy tín của về chất lượng TTS 
do công ty MVP phái cử.

Để hoàn thiện quy trình xuất khẩu lao 
động theo nội dung của bộ quy tắc ứng xử 
COC, ngay từ khi đào tạo tại Trung tâm, công 

ty luôn định hướng cho những TTS có khả 
năng học Tiếng Nhật. Trong thời gian thực tập 
tại Nhật Bản, công ty  thường xuyên liên hệ 
với các nghiệp đoàn để có chính sách khen 
thưởng kịp thời đối với các TTS thi đỗ kỳ thi 
năng lực Tiếng Nhật đạt từ N3 trở lên, đồng 
thời định hướng cho các em về công việc sau 
khi về nước. Công ty MVP luôn có chính sách 
ưu tiên tuyển dụng các TTS đạt yêu cầu về 
Tiếng Nhật vào làm việc tại công ty sau khi các 
em hoàn thành hợp đồng về nước nếu các em 
có nguyện vọng. 

Việc nghiêm túc áp dụng bộ quy tắc ứng 
xử COC trong hoạt động xuất khẩu lao động 
của công ty thời gian qua đã mang lại nhiều 
hiệu quả tốt đẹp cho công ty, Cụ thể: số lượng 
TTS xuất cảnh ngày càng tăng lên, tính đến 
hết tháng 11/2017 công ty đã đưa được 218 
TTS sang làm việc tại Nhật, tăng 86% so với 
cùng kỳ năm trước và sẽ tiếp tục tăng lên 
trong những năm tiếp theo do được các 
nghiệp đoàn đánh giá cao về công tác đào 
tạo, chất lượng TTS và đặc biệt hơn là cách 
làm việc rất bài bản, chuyên nghiệp do vận 
dụng tốt bộ quy tắc ứng xử COC đưa vào thực 
tiễn vận dụng trong lĩnh vực đưa TTS sang 
Nhật. Chính những nỗ lực của toàn bộ công 
ty và kết quả mà công ty đạt được trong năm 
qua đã tạo nên thương hiệu cho công ty MVP 
và được nhiều đối tác tin tưởng hứa hẹn hợp 
tác lâu dài. q

(Tiếp theo số 81 và hết)

Đoàn Mạnh Cường - Giám đốc Công ty
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(Tiếp theo số 81 và hết)

6. ĐẦU TƯ CÓ CHỌN LỌC CƠ SỞ VẬT CHẤT 
THIẾT YẾU

Theo đó công ty đã trang bị  và đầu tư các 
hạng mục sau:

Máy lấy số xếp hàng tự động: Để dần làm 
quen với “Văn hóa xếp hàng kiểu Nhật”, Tập đoàn 
JVS đã đầu tư và tự sản xuất hệ thống lấy số xếp 
hàng tự động kiểu Nhật. Khi học viên lấy số, các 
ô làm việc một cửa sẽ bấm nút và hệ thống phát 
ra hai thứ tiếng song ngữ Việt-Nhật. Các học viên 
học tại Tập đoàn JVS khi sang Nhật làm các thủ 
tục tại Ngân hàng, các Thủ tục dành cho người 
nước ngoài tại Trụ sở hành chính tại Nhật Bản 
đều không bị bỡ ngỡ trước việc phải lấy số và 
xếp hàng. 

Phòng Camera: Các lớp học và khu ký túc 
xá của học viên đều trang bị camera để phòng 
đào tạo dễ quan sát và theo dõi nề nếp, ý thức 
của từng học viên, nếu học viên nào ngồi trong 
lớp học và có thái độ chưa tốt, vẫn sử dụng điện 
thoại trong giờ học thì cán bộ phòng đào tạo sẽ 
nhắc nhở ngay trên loa và thu điện thoại. Việc 
lắp camera không chỉ dành riêng cho Phòng 
đào tạo mà Ban lãnh đạo trong những chuyến 
công tác xa hoặc ở Nhật Bản cũng có thể quan 
sát và nắm nắt tình  hình để kịp thời chỉ đạo xử lý  
công việc. 

Phòng Lab: Phục vụ việc đánh giá trình độ 
tiếng định kỳ của học viên, JVS đã trang bị phòng 
máy tính hiện đại để học viên thi thử các kỳ thi từ 
N5 đến N1. Bài thi được chấm điểm tự động trên 
máy tính theo thời gian đếm ngược.  

Giao thông kiểu Nhật: Toàn bộ cơ sở vật 
chất được đầu tư trên diện tích đất 72,000m2, 
hoàn toàn theo phong cách Nhật Bản, ngay cả 
giao thông trong trung tâm đào tạo cũng đi theo 
bên trái, có biển an toàn giao thông giống bên 
Nhật để học viên làm quen cách sống tại Nhật 
Bản. Trên các cầu thang có dán các từ vựng tiếng 
Nhật để hàng ngày học viên đi lại có thể nhớ 
ngay được các từ thiết yếu với cuộc sống, công 
việc tại Nhật Bản.

Tủ giày: JVS đầu tư cả những chi tiết nhỏ 
nhất như tủ giày theo kiểu Nhật, kiểu 2 ngăn 
phân biệt giày sạch và bẩn để học viên biết tác 
phong thay giày dép chứ không để cùng nhau. 

Bảng chỉ dẫn: JVS trang bị cá bảng biển chỉ 
dẫn như: Cách chào hỏi, các biển báo an toàn 
về tai nạn lao động, các thùng rác và cách thức 
phân loại rác... JVS dạy học viên cả về Luật đi xe 
đạp ở Nhật Bản, không được đèo thêm người…

Học đứng rèn thể lực: Trang bị một lớp có 
bàn đứng để luyện kỹ năng đứng làm việc trong 
xưởng cũng như luyện thể lực.

Siêu thị JVS:
Giống với cửa hàng tiện lợi (cửa hàng mở 

24/24h) bên Nhật. Ở đây học viên sẽ được rèn 
luyện thói quen xếp hàng khi thanh toán. Phòng 
đào tạo thường xuyên tổ chức giờ hội thoại tiếng 
Nhật thực tế tại cửa hàng, hướng dẫn cách mua 
hàng, cách thanh toán khi sang Nhật. Giá của các 
SP đều ghi cả VNĐ và Yên. 

Phòng tập Gym
Nhằm mục đích rèn luyện thể lực thật tốt cho 

học viên và nâng cao tinh thần thư giãn, giải trí 
cho học viên sau những giờ học căng thẳng, JVS 
đã trang bị 1 số máy móc tập dụng cụ cơ bản để 
học viên hoạt động vào các giờ nghỉ cuối ngày. 
Ngày 2 buổi tập thể dục vào đầu giờ sáng khi 
ngủ dậy và cuối giờ chiều, các bài tập theo chuẩn 
Nhật Bản, có bật loa nhạc khi tập theo đúng bài 
và động tác. JVS cũng thường xuyên tổ chức các 
giải bóng đá giữa các lớp làm cho phong trào 
văn hóa văn nghệ ngày càng gia tăng. 

Với phương châm công ty xây dựng lên cùng 
những ý tưởng đầu tư về chương trình đào tạo 
cũng như cơ sở vật chất như đã trình bày ở trên, 
công ty JVS mong muốn sẽ quán triệt một cách 
tốt hơn các nguyên tắc của COC-VN để  nâng 
cao chất lượng TTS đáp ứng một cách tốt nhất 
nhu câu ngày càng cao của thị trường lao động  
Nhật Bản. q

Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT
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Theo thống kê chưa đầy đủ của Cục quản 
lý lao động ngoài nước, trong Quý I năm 
2018 có 26.738 lao động  Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài, tăng 18,45% so với 
Quý I năm 2017, đạt 24,30% so với kế hoạch 
năm. Riêng trong tháng 3, các doanh nghiệp 
đã cung ứng được 8.398lao động, tăng 2,10% 
so với tháng 03 cùng kỳ năm trước. 

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động 
phân theo khu vực cho thấy:

1. Thị trường khu vực Đông Bắc Á 
Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông 

Bắc Á là 25.341 người, chiếm tỷ trọng 94,77% 
tổng số đưa đi, tăng 18,93% số lượng lao động 
đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Lao động đi làm việc tại Đài Loan là: 12.869 
người tăng 18,10% so với cùng kỳ năm trước 
, chiếm 50,75% số lao động đưa đi trong khu 
vực này và chiếm 48,13% so với tổng số lao 
động đưa đi trong Quý 1 năm 2018, bình quân 
thị trường này mỗi tháng tiếp nhận 4.290 
người. Riêng tháng 03 Đài Loan tiếp nhận 
5.068 người tăng 15,70% so với tháng 02  
liền kề.

Năm 2017, Nghệ An tiếp tục là tỉnh có  
số người đi xuất khẩu lao động rất lớn. 
Trong số 13.180 người đi xuất khẩu lao 

động, đứng “đầu bảng” là người lao động ở 
huyện Nghi Lộc (1.221 người), tiếp đó là các 
huyện: Nam Đàn (1.179 người), Yên Thành 
(1.167 người), Đô Lương (1.092 người), Hưng 
Nguyên (1.088 người), Quỳnh Lưu (1.077 
người)…

Trong năm, Đài Loan là thị trường “hot” 
được hơn 4.820 người lao động lựa chọn; thị 
trường Nhật Bản vươn lên xếp thứ 2 với 3.112 
người, tăng vượt bậc so với năm 2016 (2.244 

người). Vì tác động của chính sách cấm người 
lao động 11 địa phương của Nghệ An đi Hàn 
Quốc theo dạng EPS, thị trường lao động 
Hàn Quốc không sôi động như nhiều năm về 
trước, chỉ có 1.133 người lao động đi tìm cơ 
hội đổi đời ở “xứ sở kim chi”.

Đáng chú ý, trong tổng số người đi xuất 
khẩu lao động trong năm 2017, có đến 6.515 
người lao động đã qua đào tạo. Con số này 
cho thấy tín hiệu vui về lao động có tay nghề, 
chất lượng cao, phần nào khẳng định thương 
hiệu lao động Nghệ An. q

  Phước Anh 

Minh Tâm
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Lao động đưa đi tại thị trường Nhật Bản: 
11.405 người, tăng 17,77%  so với Quý I 
năm trước. Bình quân mỗi tháng đi được  
3.802 người. Trong tháng 03 con số này là 
2.630 người .

Lao động đi  làm việc tại Hàn Quốc: 675 
1.000 người, bình quân mỗi tháng Hàn Quốc 
tiếp nhận 333 người. Quy mô tiếp nhận 
lao động VN tăng 48,15% so với cùng kỳ  
năm trước. 

 Lao động đi làm việc tại Macao: 62 người, 
bình quân mỗi tháng Macao tiếp nhận 20 
người, tăng 19,23%  so với cùng kỳ năm trước. 

 2. Thị trường khu vực Đông nam Á

Có 280 lao động Việt Nam đi làm việc tại 
khu vực này, chiếm 1,05% tống số lao động 
đưa đi, tăng 17% quy mô lao động đưa đi so 
với cùng kỳ năm trước. Trong đó lao động 
sang làm việc Malaysia vẫn có quy mô tiếp 
nhận lớn nhất là 247người, chiếm 88% số lao 
động đưa đi trong khu vực này và tăng 4,66% 
so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi 
tháng thị trường này tiếp nhận 82 lao động. 

Thị trường Singapor tiếp nhận 33lao động, 
tăng 8,2 lần so với Quý I năm 2017. 

3. Thị trường các nước khu vực Trung 
Đông và Bắc Phi

Thị trường các nước khu vực Trung Đông 
tiếp nhận 531 lao động, chiếm 1,98% tổng số 
lao động đưa đi, giảm 22% so với số lao động 
đưa đi cùng kỳ năm trước.Trong Quý I các 
doanh nghiệp chỉ  cung ứng lao động cho ba 
thị trường đó là: Ả Rập Xê-Út:  433người, giảm 
27,10% so với cùng kỳ năm trước, Quatar: 35 
người và Cô Oét: 63người tăng gấp 31,5 lần so 
với cùng kỳ năm trước

Số lao động đi làm việc tại các nước Bắc Phi 
là 351 người, chiếm 1,31% tổng số lao động 
đưa đi, tăng 98% so với Quý I năm 2017. Trong 

đó, duy nhất có thị trường Algieri tiếp nhận 
351 lao động.

 4. Thị trường các khu vực khác

Lao động đi làm việc tại các thị trường khác 
là 235 người, chiếm 0,89% tổng số lao động 
đưa đi. Trong đó thị trường Thổ nhĩ kỳ tiếp 
nhận 36 người, Rumania: 120 người, Slovakia: 
15 người Liên bang Nga: 18 người, Hoa Kỳ: 13 
người và Ba Lan: 13 người. Hiện số lao động 
này có việc làm ổn định và thu nhập tốt.

Số liệu thống kê cũng cho biết lao động nữ 
đưa đi là 10.289 người, chiếm 38% tổng số lao 
động đưa đi.

Nếu trong Quý I có 21 thị trường tiếp nhận 
lao động Việt Nam (tăng 2 thị trường so với 
Quý 1 năm 2017), thì chỉ có 5 thị trường tiếp 
nhận với quy mô từ 200 lao động trở lên bao 
gồm thị trường: Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, 
Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út.

Tóm lại, trong Qúy I năm 2018, thị trường 
tiếp nhận lớn lao động Việt Nam  tập trung 
vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực Đông 
Bắc Á. Xu hướng trong các tháng tới các thị 
trường này vẫn tiếp tục có nhu cầu lớn tiếp 
nhận lao động VN, đặc biệt là hai thị trường 
Đài Loan và Nhật Bản – Đây là hai thị trường 
hiện tiếp nhận lao động VN với quy mô lớn 
nhất, chiếm 95% tổng số lao động đi trong ba 
tháng qua. Đặc biệt so với quý 1 cùng kỳ năm 
trước thì quy mô cung ứng lao động sang 
Nhật Bản có sự gia tăng gần bằng quy mô lao 
động VN sang thị trường Đài Loan với cơ cấu 
nữ chiếm tới 44,52% cao còn ở thị trường Đài 
Loan tỷ lệ này là 35%. Sự suy giảm quy mô lao 
động sang thị trường một số nước tại khu vực 
Trung Đông (UAE, Quatar) - là một thực trạng 
cần được nghiên cứu, đánh giá để có những 
điều chỉnh phù hợp hơn trong thời gian tới 
với định hướng gia tăng hơn lao động cung 
ứng vào các thị trường này. q
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Quốc hoa là loài hoa biểu trưng cho một 
nước. Mỗi nước có những quy định về 
quốc hoa khác nhau.

Nói đến Nhật Bản, người ta thường nghĩ 
đến hoa anh đào, loài hoa được coi là biểu 
tượng của xứ sở phù tang. Hoa anh đào mang 
trong mình ý nghĩa về tinh thần và sức mạnh 
của người dân đất nước mặt trời mọc.   Loài 
hoa mỏng manh nhưng kiên cường và đầy 
quyến rũ ấy còn đại diện cho tinh thần võ sĩ 
đạo bất khuất, kiên trung. Không chỉ vậy, du 
khách năm châu thường biết đến Nhật Bản 
với cái tên “xứ sở hoa anh đào”. Có lẽ chính vì 
vậy đã khiến nhiều người hiểu 
lầm rằng hoa anh đào chính 
là quốc hoa của Nhật Bản. Tuy 
nhiên, trong Hoàng thất hay 
pháp luật, loài hoa đảm nhận 
vai trò cao cả ấy chính là hoa 
cúc – loài hoa biểu tượng cho 
sự đầy đặn, phúc hậu và bản 
chất tốt đẹp.

HOA CÚC – LOÀI HOA 
BIỂU TƯỢNG CHO PHẨM 
CHẤT CAO QUÝ CỦA NGƯỜI 
NHẬT 

Vào thế thời Heian (thế kỉ 
thức VIII), hoa cúc chỉ được 
trồng trong cung đình và 
trong nhà của giới quý tộc. 
Do đó, loài hoa này không 
chỉ được xem là  quốc hoa 
của Nhật Bản mà còn là biểu 
tượng cho uy quyền của 
Hoàng gia. Hiện nay, loài hoa 

này vẫn được xem là biểu tượng của Hoàng 
gia Nhật Bản.

Hoa cúc được cho là du nhập vào Nhật Bản 
cách đây khoảng 1000 năm. Nếu hoa anh đào 
đại diện cho mùa xuân thì hoa cúc lại báo hiệu 
cho mùa thu của xứ sở phù tang. Nếu anh đào 
mang vẻ đẹp mong manh thì hoa cúc lại mang 
nét đẹp huyền ảo, đại diện cho sức sống, cho 
vẻ đẹp trường tồn.

Ý nghĩa của hoa cúc trong văn hoá  
lịch sử

Tuy không phổ biến như hoa anh đào 
nhưng hoa cúc lại mang trong mình ý nghĩa 

    Minh Châu
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đặc biệt. Đối với người dân xứ sở 
phù tang, hoa văn hình hoa cúc đã 
trở nên rất phổ biến và được đặc 
biệt ưa chuộng.

Hoa cúc trong Quốc huy Nhật 
Bản

Hoa văn hoa cúc còn xuất hiện 
trong Huy hiệu cuả Hoàng gia 
Nhật Bản. Huy hiệu Cúc Văn được 
Thiên hoàng và những thành viên 
trong hoàng thất sử dụng từ lâu 
đời và chính thức trở thành quốc 
huy của Nhật Bản từ năm 1867. 
Huy hiệu là một hình hoa cúc vàng 
16 cánh được xếp xen kẽ nhau, vẽ 
dưới dạng những vân tròn. Hoa cúc 16 cánh 
còn mang ý nghĩ mặt chiếu sáng, đại diện cho 
Nhật Bản – đất nước mặt trời mọc.

Hoa cúc trong các lĩnh vực khác 
Hoa cúc  còn là loài thực vật rất được ưa 

chuộng trong lĩnh vực tạo dáng cho bonsai 
và thiết kế những khu vườn thu nhỏ. Hoa của 
chúng khiến các khối đá và thân gỗ lâu năm 
trở nên sinh động, có hồn hơn. Cũng giống 
như các loại bonsai khác, bonsai hoa cúc được 
tạo hình từ những cội cúc già.

Đối với người Nhật, hoa văn hình hoa cúc 
đã trở nên rất phổ biến và rất được ưa chuộng. 
Chúng là hình ảnh không thể thiếu để tô điểm 
cho những chiếc kimono truyền thống

Thiên hoàng Go-Toba trị vì Nhật Bản dưới 
thời Kama-kura, thế kỉ XII đã sử dụng hoa cúc 
làm hoa văn trang trí các vật dụng ưa thích 
của ông. Bằng chứng là các nhà nghiên cứu 
đã tìm thấy hình hoa cúc khắc trên thanh 
kiếm Takana của Thiên hoàng Go-Toba mà họ 
đã khai quật được.

Kể từ thời Kama-kura, hình ảnh hoa cúc 
16 cánh được sử dụng làm con dấu của Thiên 
hoàng và Hoàng thất. Cho đến nay, hoa cúc 
vẫn được xem là biểu tượng quan trọng của 
Hoàng gia Nhật Bản.

Ở Nhật, chúng ta có thể bắt gặp hình hoa 

cúc trang trí ở khắp mọi nơi. Ngay cả trên tấm 
hộ chiếu của quốc gia này. Từ xưa, hoa cúc đã 
là loài hoa rất được người Nhật xem trọng, 
quốc huy của Nhật Bản ngày nay là hình hoa 
cúc 16 cánh.

 Trồng và lai tạo hoa cúc từ lâu đã mang lại 
danh tiếng cho kỹ thuật làm vườn Nhật Bản. 
Ngoài mục đích trang trí làm đẹp, hoa cúc còn 
được người Nhật dùng làm nguyên liệu chế 
biến món ăn và là đề tài cho sự sáng tạo trong 
ẩm thực. Hoa cúc là hình ảnh không thể thiếu 
trong thế giới bánh ngọt wagashi 4 mùa nổi 
tiếng của người Nhật. 

Lễ hội Búp bê hoa cúc được tổ chức hằng 
năm ở thành phố Nihon-matsu thuộc tỉnh 
Fukushima. Sự kiện văn hóa độc đáo này có 
lịch sử tồn tại liên tục trong 50 năm qua. Lễ 
hội tái hiện hình ảnh các nghệ sĩ nổi tiếng 
của Nhật Bản thông qua những con búp bê 
hình nhân mặc kimono kết từ hoa cúc. Để có 
những tác phẩm hoàn mỹ trưng bày trong lễ 
hội là cả một quá trình lao động miệt mài và 
sự sáng tạo tích lũy kinh nghiệm của các nghệ 
nhân làm vườn Nhật Bản. Sự cống hiến của họ 
đã được cả thế giới công nhận bởi lẽ khi nói 
đến nước Nhật, người ta thường nghĩ ngay 
đến hoa cúc – loài hoa được xem là quốc hoa 
của đất nước Nhật Bản. q
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Chương trình thực tập kỹ năng của Nhật 
Bản tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng 
người nước ngoài đến thực tập tại Nhật 

Bản trong các ngành nghề thuộc nhiều lĩnh 
vực từ nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng, 
cơ khí chế tạo, chế biến thực phẩm, may mặc, 
v.v... Thời gian thực tập tại Nhật Bản tối đa là 5 
năm, theo 3 giai đoạn như sau:

- Thực tập sinh kỹ năng số 1: thời gian thực 
tập tối đa 1 năm.

- Thực tập sinh kỹ năng số 2: thời gian thực 
tập tối đa 2 năm, sau khi hoàn thành chương 
trình thực tập kỹ năng số 1 và đủ điều kiện 
theo quy định để chuyển sang chương trình 
thực tập kỹ năng số 2

- Thực tập sinh kỹ năng số 3: thời gian thực 
tập tối đa 2 năm, sau khi hoàn thành chương 
trình thực tập kỹ năng số 2 và đủ điều kiện 

theo quy định để chuyển sang chương trình 
thực tập kỹ năng số 3.

Một trong những điều kiện để chuyển 
sang chương trình thực tập kỹ năng số 2 là 
ngành nghề thực tập của thực tập sinh phải 
thuộc danh sách ngành nghề được cho phép 
của Nhật Bản. Ngày 29/9/2017, Nhật Bản đã 
công bố danh sách 77 ngành nghề, 137 công 
việc được chuyển sang thực tập sinh kỹ năng 
số 2, trong đó có bổ sung ngành nghề hộ lý và 
phục vụ mặt đất sân bay như sau:

(Danh sách nghề xem tại trang www.dolab.
gov.vn).

*Lưu ý: ngành nghề Phục vụ mặt đất sân bay 
chỉ giới hạn tiếp nhận thực tập sinh theo hình 
thức công ty độc lập tiếp nhận, không tiếp nhận 
thực tập sinh thông qua doanh nghiệp phái cử 
và tổ chức quản lý. q

Ngày 14/12/2017, trên trang thông 
tin điện tử của Tổ chức thực tập kỹ năng 
Nhật Bản (OTIT) đã đưa hướng dẫn mới 
về chứng minh kinh nghiệm của thực 
tập sinh với một số nội dung thay đổi  
như sau:

1. Chứng minh kinh nghiệm trong 
trường hợp thực tập sinh làm việc cho gia 
đình (hộ kinh doanh cá thể) hoặc làm nông 
nghiệp tại nhà: chính quyền địa phương 

hoặc hội nghề nghiệp có thể chứng nhận 
kinh nghiệm cho thực tập sinh theo Mẫu 
1-28 “Chứng nhận của công ty nơi TTS đã 
làm việc ở nước ngoài”. 

2. Thay đổi trong tài liệu hướng dẫn về 
“Điều kiện chứng minh kinh nghiệm”. 

Các điều kiện, hồ sơ cần thiết để chứng 
minh kinh nghiệm theo từng trường hợp cụ 
thể như sau:
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- Yêu cầu kinh nghiệm ở nước ngoài cùng 
ngành nghề hoặc tương tự với ngành nghề 
sẽ thực tập ở Nhật.

Thực tập sinh phải có kinh nghiệm ở nước 
phái cử về ngành nghề mà sẽ tập trung học 
tập, trau dồi kĩ năng theo chương trình thực 
tập sinh kĩ năng ở Nhật. Tuy nhiên, không 
yêu cầu tên gọi ngành nghề ở nước phái cử 
phải giống nhau hoàn toàn.

(Tham khảo mẫu hồ sơ 1-28 “Chứng 
nhận của công ty nơi TTS đã làm việc ở nước 
ngoài”).

- Có lí do đặc biệt cần thiết phải thực tập 
kĩ năng dưới dạng đoàn thể quản lý ở Nhật.

Áp dụng trong các trường hợp ở các điều 
từ 1 đến 3 sau đây:

(1) Trường hợp kết thúc khóa đào tạo 
liên quan đến cùng ngành nghề ở cơ quan 
đào tạo (bao gồm cả trường hợp sắp hoàn 
thành).

Không yêu cầu về hình thức của cơ quan 
đào tạo, nhưng thời gian được đào tạo bắt 
buộc phải trên 6 tháng hoặc trên 320 tiếng. 
Trong trường hợp này cần phải nộp toàn bộ 
các tài liệu dưới đây:

- Tài liệu thông tin khái quát về cơ quan 
đào tạo (Chỉ yêu cầu tài liệu liên quan đến 
việc đào tạo lĩnh vực cùng ngành nghề sẽ 
thực tập).

- Tài liệu chứng minh thực tập sinh kĩ 
năng đã kết thúc khóa học liên quan tại cơ 
quan đào tạo tương ứng. (Bao gồm cả giấy 
chứng nhận sắp tốt nghiệp).

(2) Trường hợp thực tập sinh kĩ năng có 
thể giải thích một cách cụ thể tầm quan 
trọng của việc thực tập kĩ năng hoặc đang 
được huấn luyện các nội dung tối thiểu cần 
thiết cho việc thực tập kĩ năng, bao gồm:

+ Cần thiết phải thực tập kĩ năng ngành 
nghề để kế tục công việc gia đình.

+ Cần thiết phải thực tập kĩ năng ngành 
nghề mà có nguyện vọng làm việc trong 
lĩnh vực đang phát triển nhanh. (Trong 
trường hợp này, cần nộp bản ghi rõ lí do của 
tính cần thiết thực tập kĩ năng).

Trong trường hợp đang được huấn luyện 
các nội dung tối thiểu cần thiết cho việc 
thực tập kĩ năng, cần có thời gian học trên 
2 tháng và trên 320 giờ, hoặc khóa học trên 
320 giờ, trong đó thời gian trên 1 tháng và 
trên 160 giờ là đào tạo trước xuất cảnh; trên 
1 tháng và trên 160 giờ có liên quan đến 
ngành nghề thực tập (không bắt buộc học 
lý thuyết hay thực hành). 

(3) Trường hợp được thừa nhận là đặc 
biệt cần thiết cho sự hợp tác kĩ thuật giữa 
công ty tiếp nhận hoặc đoàn thể quản lý với 
nước phái cử.

Sử dụng trong trường hợp được thừa 
nhận tiến hành thực tập kĩ năng dựa trên 
thỏa thuận về việc đào tạo nhân lực sử dụng 
chương trình thực tập sinh kĩ năng giữa cơ 
quan công của nước phái cử với công ty tiếp 
nhận hoặc đoàn thể quản lý.

3. Thay đổi trong các mẫu hồ sơ: bổ sung 
nội dung trong phần chú ý của Mẫu 1-22 và 
Mẫu 1-28.

Doanh nghiệp có thể tham khảo hướng 
dẫn mới về chứng minh kinh nghiệm và các 
thông tin khác liên quan đến chương trình 
thực tập kỹ năng của Nhật Bản trên trang 
thông tin điện tử của Tổ chức OTIT: www.
otit.go.jp. q

 Nguồn : Cục QLLĐNN
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I. Doanh nghiệp đưa đi của Việt Nam 
phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau để được 
chứng nhận đủ điều kiện đưa thực tập 
sinh Việt Nam đi Nhật Bản

 (1) Là doanh nghiệp đã được cấp giấy 
phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của 
Bộ Việt Nam và có đủ năng lực để đưa thực 
tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản.

(2) Chỉ tuyển chọn và đưa sang Nhật 
Bản những thực tập sinh mong muốn được 
tham gia Chương trình Thực tập kỹ năng với 
sự hiểu biết về mục đích của Chương trình 
Thực tập kỹ năng, sau khi về nước sẽ phát 
huy kết quả thực tập và đóng góp cho sự 
phát triển của kinh tế Việt Nam.

(3) Quy định rõ ràng về tiền dịch vụ và 
các khoản phí khác thu từ thực tập sinh kỹ 
năng hoặc người muốn trở thành thực tập 
sinh kỹ năng (sau đây gọi chung là “thực tập 
sinh kỹ năng và các ứng viên”), thông báo 
công khai và giải thích cho thực tập sinh kỹ 
năng và các ứng viên hiểu rõ về các khoản 
thu đó.

(4) Hợp tác với Tổ chức quản lý Nhật Bản 
để quản lý thực tập sinh Việt Nam tại Nhật 
và cung cấp các hỗ trợ cần thiết như giới 
thiệu việc làm để thực tập sinh đã có thể 
vận dụng các kỹ năng đã tiếp thu được một 
cách thích hợp sau khi họ quay trở về Việt 
Nam.

(5) Hợp tác với các yêu cầu của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Y tế - Phúc lợi Nhật Bản hoặc Cơ quan 
thực tập kỹ năng người nước ngoài để thực 
hiện Chương trình Thực tập kỹ năng đúng 
quy định và bảo vệ thực tập sinh kỹ năng 
(bao gồm cả việc hợp tác để làm bản khảo 
sát sau khi về nước đối với các thực tập sinh 
đã hoàn thành thời gian thực tập về nước).

(6) Doanh nghiệp đưa đi của Việt Nam 
hoặc những người điều hành doanh nghiệp 
không phải là người đang trong thời gian 
5 năm kể từ ngày đã hết hạn tù hoặc kể từ 
ngày không phải thi hành án sau khi bị kết 
án tù giam trở lên tại nước Nhật Bản hoặc 
Việt Nam.

(7) Thực hiện các nghiệp vụ theo luật và 
các quy định của Việt Nam.

(8) Trong vòng 5 năm, doanh nghiệp đưa 
đi của Việt Nam hoặc những người điều 
hành doanh nghiệp không thực hiện các 
hành vi dưới đây:

(a) Quản lý tiền hoặc tài sản của thực tập 
sinh kỹ năng và các ứng viên, người thân 
hoặc người có quan hệ với thực tập sinh 
kỹ năng và các ứng viên vì bất cứ lý do gì 
chẳng hạn như thu tiền bảo lãnh hoặc dưới 
bất kỳ danh nghĩa nào liên quan đến việc 
thực tập kỹ năng;

(b) Ký hợp đồng quy định tiền bồi thường 
hoặc hợp đồng cho phép chuyển giao tiền 
bạc và các tài sản khác trong trường hợp vi 
phạm hợp đồng thực tập kỹ năng;

 (Phụ lục 1 Bản ghi nhớ hợp tác về chương trình thực tập kỹ năng (MOC)  
Việt Nam - Nhật Bản)
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(c) Có hành vi bạo lực, uy hiếp, vi phạm 
đến quyền tự do và các quyền con người 
khác của thực tập sinh kỹ năng; và

(d) Sử dụng hoặc cung cấp các văn bản, 
hình ảnh bị làm giả hoặc thay đổi nội dung; 
các văn bản, hình ảnh không có thật nhằm 
mục đích nhận được cấp phép sai quy định 
khi làm thủ tục theo quy định của chương 
trình thực tập kỹ năng và quy định về quản 
lý xuất nhập cảnh của Nhật Bản.

(9) Kể từ ngày MOC có hiệu lực, Doanh 
nghiệp đưa đi của Việt Nam hoặc những 
người điều hành doanh nghiệp không thực 
hiện các hành vi dưới đây:

(a) Để cho môi giới trung gian can thiệp 
vào việc tuyển chọn thực tập sinh hoặc can 
thiệp vào việc hợp tác đưa đi và tiếp nhận 
thực tập sinh giữa doanh nghiệp Việt Nam 
và tổ chức quản lý Nhật Bản hoặc có hành vi 
hối lộ, trả tiền hoa hồng cho tổ chức quản lý  
Nhật Bản;

(b) Sử dụng hoặc cung cấp các văn bản, 
hình ảnh bị làm giả hoặc thay đổi nội dung; 
các văn bản, hình ảnh không có thật nhằm 
mục đích nhận được cấp phép sai quy định 
khi làm thủ tục theo quy định của chương 
trình thực tập kỹ năng và quy định về quản 
lý xuất nhập cảnh của Nhật Bản;

(c) Không thực hiện theo đúng hợp đồng 
đã ký với thực tập sinh và tổ chức quản lý 
Nhật Bản hoặc ký hợp đồng bí mật với thực 
tập sinh và tổ chức quản lý Nhật Bản có các 
điều khoản trái quy định;

(d) Cho tổ chức, cá nhân khác mượn 
pháp nhân để thực hiện việc đưa người lao 
động Việt Nam đi thực tập tại Nhật Bản;

(e) Cung cấp thông tin, báo cáo không 
đầy đủ hoặc sai sự thật cho tổ chức quản lý 
Nhật Bản và cơ quan chức năng hai nước; và

(f ) Các hành vi vi phạm khác theo quy 

định hiện hành của hai nước liên quan đến 
chương trình thực tập kỹ năng.

(10) Khi điều phối các đăng ký tham gia 
Chương trình thực tập kỹ năng cho Tổ chức 
quản lý Nhật Bản, phải xác nhận với ứng 
viên thực tập sinh kỹ năng về việc khi đăng 
ký thực tập kỹ năng, thực tập sinh kỹ năng, 
gia đình và người có quan hệ với thực tập 
sinh kỹ năng không bị thực hiện các hành vi 
quy định ở điểm (a) và (b) của Điểm 8;

(11) Phải nhận thức được tầm quan trọng 
của việc xử lý vấn đề bỏ trốn của thực tập 
sinh, hợp tác với Tổ chức quản lý Nhật Bản 
và nỗ lực phòng chống việc thực tập sinh 
bỏ trốn; và

(12) Có đủ năng lực cần thiết để điều phối 
cho tổ chức quản lý Nhật Bản các đơn đăng 
ký thực tập kỹ năng một cách thích hợp.

II. Sau khi được chứng nhận đủ điều 
kiện để đưa thực tập sinh sang Nhật Bản, 
nếu trong quá trình triển khai hoạt động 
đưa thực tập sinh sang Nhật Bản, Doanh 
nghiệp đưa đi được chứng nhận của Việt 
Nam không đáp ứng hoặc vi phạm một 
trong các tiêu chuẩn quy định tại mục I sẽ 
bị loại khỏi danh sách Doanh nghiệp đưa 
đi được chứng nhận của Việt Nam.

III. Cơ quan đầu mối của hai nước sẽ 
thảo luận và xác nhận các điều kiện đặc 
biệt về năng lực của Doanh nghiệp đưa đi 
của Việt Nam.

* Về việc chứng nhận Doanh nghiệp đưa 
đi của Việt Nam, Bộ Việt Nam sẽ bắt đầu thủ 
tục từ ngày 01/8/2017 và cung cấp danh sách 
đầy đủ Doanh nghiệp đưa đi của Việt Nam 
được chứng nhận cho Bộ Nhật Bản trước ngày 
01/4/2018. Bộ Nhật Bản sẽ chỉ chấp nhận 
những thực tập sinh được đưa đi bởi Doanh 
nghiệp đưa đi của Việt Nam có tên trong danh 
sách từ ngày 01/9/2018. q
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Ngày 09 tháng 03 năm 2018 Cục Quản lý 
lao động ngoài nước đã có văn bản số 
384/ QLLĐNN-ĐL-CM về Luật Lao động 

cơ bản (Đài Loan) sửa đổi và các mẫu hợp 
đồng lao động mới dành cho người lao động 
làm việc tại Đài Loan gửi các Doanh nghiệp do 
Phó Cục trưởng Tống Hải Nam ký.

 Dưới đây là các nội dung của Văn bản này.

I. VỀ NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ 
SUNG CỦA LUẬT LAO ĐỘNG CƠ BẢN

1. Sửa đổi và bổ sung quy định về thời 
gian làm việc và ngày nghỉ trong tuần 
(Điều 36):

Thời gian làm việc bình thường của người 
lao động không quá 8 tiếng/ngày, tổng thời 
gian làm việc trong một tuần không quá 40 
tiếng, người lao động làm việc liên tục 4 tiếng 
phải có ít nhất 30 phút nghỉ ngơi, trong mỗi 7 
ngày được nghỉ ít nhất 2 ngày, trong đó một 
ngày nghỉ bắt buộc và 01 ngày nghỉ thông 
thường. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề 
được cơ quan có thẩm quyền cho phép, người 
sử dụng lao động có thể điều chỉnh ngày nghỉ 
bắt buộc khi có sự đồng ý của Công đoàn hoặc 
sự nhất trí của hội nghị giữa người sử dụng lao 
động và người lao động.

2. Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ 
làm việc theo ca, làm thêm giờ (Điều 24, 
Điều 32 và Điều 34):

Người lao động làm việc vào ngày nghỉ 
thông thường trong tuần, thời gian làm việc 
này được tính vào tổng thời gian làm thêm 
giờ quy định tại mục 2 Điều 32 của Luật Lao 

động cơ bản (tổng thời gian làm việc bình 
thường và thời gian làm thêm giờ không quá 
12 tiếng/ngày, tổng thời gian làm thêm giờ 
không quá 46 tiếng/tháng). Người sử dụng lao 
động có thể điều chỉnh tổng thời gian làm 
việc của người lao động khi có sự đồng ý của 
Công đoàn hoặc sự nhất trí của hội nghị giữa 
người sử dụng lao động và người lao động, 
nhưng tổng thời gian làm thêm giờ, bao gồm 
cả làm thêm giờ ngày nghỉ thông thường 
không quá 54 tiếng/tháng và không quá 138 
tiếng/3 tháng. Người lao động có quyền nghỉ 
bù sau khi phải làm việc kéo dài thời gian khi 
có nguyện vọng. Thời gian nghỉ bù của người 
lao động do người sử dụng lao động, người 
lao động thỏa thuận và tính theo số thời 
gian đã làm việc kéo dài của người lao động. 
Trường hợp hết thời gian nghỉ bù hoặc chấm 
dứt hợp đồng mà người lao động chưa nghỉ 
hết số thời gian được nghỉ bù, Người sử dụng 
lao động phải trả lương làm thêm giờ cho số 
giờ chưa nghỉ bù hết của người lao động theo 
khoản 2 Điều 5 của Hợp đồng này. Ngoài ra, 
nếu do thiên tai hoặc sự cố đột xuất mà người 
sử dụng lao độngcần người lao động làm việc 
vào ngày nghỉ thông thường thì thời gian làm 
việc này không bị hạn chế bởi quy định về giới 
hạn tổng thời gian làm thêm giờ hàng tháng 
nêu trên.

Người lao động làm việc theo ca thì hàng 
tuần được thay đổi ca làm việc 1 lần. Trường 
hợp người lao động đồng ý thì không phải 
thay đổi ca làm việc. Người lao động phải 
được nghỉ ít nhất 11 tiếng trước khi chuyển 
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sang ca khác. Trường hợp do đặc thù công 
việc hoặc nguyên nhân đặc biệt theo công bố 
của cơ quan có thẩm quyền, có thể điều chỉnh 
quãng thời gian nghỉ ngơi trước khi chuyển 
ca khác, nhưng không ít hơn 8 tiếng liên tục.

3. Sửa đổi cách tính tiền làm thêm giờ 
vào ngày nghỉ thông thường trong tuần  
(Điều 24):

b) Cách tính thời gian làm việc và tiền 
lương của ngày nghỉ thông thường: 

Tiền lương nếu tiếp tục làm việc sau 2 
tiếng làm việc đầu  =  tiền công 1 tiếng làm 
việc bình thường x 2,67 lần trở lên. Tiền lương 
làm thêm giờ ngày nghỉ thông thường được 
tính theo thời gian làm việc thực tế của người 
lao động.

4. Sửa đổi, bổ sung quy định về nghỉ 
phép (Điều 38):

Người lao động nghỉ phép được hưởng 
lương như ngày đi làm bình thường, nếu hết 
năm hoặc kết thúc hợp đồng mà người lao 
động vẫn chưa nghỉ hết phép, người sử dụng 
lao độngphải trả lương cho người lao động 
những ngày phép người lao động chưa nghỉ. 
Tuy nhiên, người sử dụng lao động, người lao 

động có thể thỏa thuận 
chuyển những ngày phép 
chưa nghỉ sang năm kế 
tiếp, kết thúc năm kế tiếp 
hoặc chấm dứt hợp đồng 
lao động mà người lao 
động vẫn chưa nghỉ hết số 
ngày phép được nghỉ thì 
người sử dụng lao động 
phải trả lương cho người 
lao động những ngày phép 
chưa nghỉ. Người sử dụng 
lao động phải ghi rõ số tiền 
lương người lao động được 
hưởng trong những ngày 

nghỉ phép và ngày chưa nghỉ phép vào bảng 
lương của người lao động, hàng năm định kỳ 
thông báo bằng văn bản nội dung trên cho 
người lao động.

II. Căn cứ quy định mới của Đài Loan nêu 
trên và đề xuất của Ban Quản lý lao động tại 
Đài Loan, Cục Quản lý lao động ngoài nước 
đã chỉnh sửa một số nội dung liên quan trong 
hợp đồng lao động dành cho lao động đi làm 
việc tại Đài Loan về: thời gian làm việc, thời 
gian nghỉ ngơi, cách tính thời gian và tiền làm 
thêm giờ; quy định về nghỉ phép áp dụng cho 
lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan.

Mẫu hợp đồng lao động mới được công bố 
trên website của Cục Quản lý lao động ngoài 
nước (www.dolab.gov.vn) và Ban quản lý lao 
động tại Đài Loan (www.vecolabor.org.tw). 

Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu 
các doanh nghiệp đưa các nội dung sửa đổi 
pháp luật của Đài Loan và nội dung Hợp đồng 
lao động mới vào chương trình đào tạo bồi 
dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động 
trước khi đi làm việc tại Đài Loan; thông báo 
với đối tác và người sử dụng lao động Đài 
Loan truy cập các website trên để lấy mẫu hợp 
đồng lao động. q




