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Chế độ kỹ năng đặc định (Dành cho nguồn nhân lực nước ngoài)

Tình trạng thiếu hụt lao động đang ngày càng trở nên trầm trọng ở Nhật Bản, vì vậy, việc tiếp 
nhận nguồn nhân lực nước ngoài để giải quyết tình trạng này là một nhiệm vụ to lớn đối với Nhật 
Bản. Vào tháng 4 năm 2019, Nhật Bản đã thiết lập một tư cách lưu trú mới với tên gọi “Kỹ năng 
đặc định” nhằm mục đích tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có thể làm việc ngay mà không 
cần đào tạo lại, có trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định, tính đến thời điểm hiện tại là gần 
được 2 năm kể từ ngày áp dụng.

Công ty chúng tôi đã thực hiện “Dự án khảo sát về việc tối ưu hóa hệ thống tiếp nhận nguồn 
nhân lực nước ngoài trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà” vốn là dự án được Bộ Y tế, Lao động và 
Phúc lợi Nhật Bản ủy thác, nhằm biên soạn các tài liệu cơ bản để phổ biến mục đích của chế độ 
và xem xét các biện pháp xử lý liên quan đến việc tiếp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc 
định, v.v..., bao gồm cả việc tạo ra sách hướng dẫn này. Quyển sách này tóm tắt những điểm 
quan trọng mà chúng tôi thu được từ cuộc khảo sát phỏng vấn với tổ chức tiếp nhận, tổ chức 
phái cử, tổ chức hỗ trợ đăng ký, cùng với các cuộc thảo luận tại 6 buổi bàn thảo về dự án này. 
Đây cũng là những điểm mà người nước ngoài đang cân nhắc làm việc với tư cách kỹ năng đặc 
định muốn biết.

Chúng tôi hy vọng rằng sách hướng dẫn này sẽ giúp ích cho các bạn khi xem xét làm việc tại 
Nhật Bản.

Công ty Fourth Valley Concierge Corporation
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Chế độ kỹ năng đặc định (Dành cho nguồn nhân lực nước ngoài)
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Chế độ kỹ năng đặc định (Dành cho nguồn nhân lực nước ngoài)

1. Kỹ năng đặc định số 1 và số 2

2. So sánh với chế độ thực tập kỹ năng

Kỹ năng đặc định gồm có hai loại: “Kỹ năng đặc định số 1” và “Kỹ năng đặc định số 2”.

Về năng lực tiếng Nhật, bạn cần phải đạt từ trình độ N4 trở lên trong “Kỳ thi năng lực tiếng Nhật” hoặc “Kỳ thi 
tiếng Nhật JFT-Basic”.

Ngoài ra, bạn cần phải thi đỗ kỳ thi kỹ năng của lĩnh vực mà bạn sẽ làm việc.

Việc đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà sẽ được quyết định ở “Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định 
số 1 về lĩnh vực vệ sinh tòa nhà” do Hiệp hội bảo dưỡng các tòa nhà Nhật Bản (JBMA) thực hiện.

Hơn nữa, nếu đã hoàn thành tốt chương trình Thực tập kỹ năng số 2 trong ngành vệ sinh tòa nhà, bạn sẽ 
không cần phải tham gia kỳ thi tiếng Nhật và kỳ thi kỹ năng, nhưng nếu bạn hoàn thành chương trình thực 
tập kỹ năng của ngành nghề khác, thì sẽ cần phải đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà.

Thực tập kỹ năng là tư cách lưu trú để đào tạo, còn kỹ năng đặc định là tư cách lưu trú để làm việc. Với kỹ 
năng đặc định số 1, bạn có thể làm việc tại Nhật Bản tổng cộng 5 năm và nhận mức lương như người Nhật. 
Nếu đạt được kỹ năng đặc định số 2, bạn có thể bảo lãnh người thân. Bên cạnh đó, bạn còn có thể tham gia 
khóa học tiếng Nhật và nhận được nhiều hỗ trợ từ công ty. 

Sau đây là những ưu điểm của chế độ kỹ năng đặc định.
 ● Cần phải xác nhận trình độ năng lực tiếng Nhật và trình độ kỹ năng thông qua kỳ thi
 ● Không cần điều kiện, v.v... đi kèm khi chuyển sang chương trình thực tập kỹ năng số 3, thời gian lưu trú tổng cộng là 

5 năm
 ● Mức lương tương đương với người Nhật
 ● Có thể chuyển việc
 ● Nếu là Kỹ năng đặc định số 2 thì có thể bảo lãnh người thân

Bạn có thể xem thông tin chi tiết trong “Sách hướng dẫn về Kỹ năng đặc định” của Bộ Tư pháp.
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006034.pdf

Ⅰ. Chế độ kỹ năng đặc định

3. Tiêu chuẩn để làm việc với tư cách là người nước ngoài có kỹ năng đặc định

Để làm việc với tư cách là người nước ngoài có kỹ năng đặc định, bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau.
❶ Từ 18 tuổi trở lên
❷ Trình trạng sức khỏe tốt
❸ Có hộ chiếu được phát hành bởi chính phủ nước ngoài đồng ý hợp tác để Nhật Bản thực hiện việc trục 
　 xuất một cách thuận lợi
❹ Không bị thu tiền bảo lãnh, v.v...
❺ Nếu bạn thanh toán chi phí cho tổ chức nước ngoài, bạn phải hiểu rõ về số tiền/bảng kê khai chi tiết, và 
 　đạt được thỏa thuận với tổ chức đó
❻ Nếu nước xuất khẩu lao động có quy định các thủ tục phải tuân thủ, thì bạn cần thực hiện các thủ tục đó
❼ Bạn cần đồng ý sau khi đã hiểu rõ về những lợi ích được cung cấp khi chi trả các khoản phí mà người nước 
　 ngoài phải chi trả định kỳ, chẳng hạn như chi phí ăn uống, chi phí nhà ở, v.v..., và khoản chi phí mà bạn chi 
　 trả phải là khoản tiền tương đương với chi phí thực tế hoặc các khoản tiền phù hợp khác, đồng thời bạn 
　 phải được cho xem bảng kê chi tiết và các tài liệu khác
❽ Phù hợp với các tiêu chuẩn cụ thể của lĩnh vực (*được quy định trong thông báo của các cơ quan ban
　 ngành phụ trách lĩnh vực)
Nguồn: “Nỗ lực hướng đến việc tiếp nhận nguồn nhân lực người nước ngoài mới và thực hiện kiểu xã hội cùng chung sống với người nước ngoài” của Bộ Tư pháp
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Chế độ kỹ năng đặc định (Dành cho nguồn nhân lực nước ngoài)

4. Thông tin kỳ thi

Kỳ thi tiếng Nhật

Trình độ năng lực tiếng Nhật cần thiết cho Kỹ năng đặc định số 1 là đạt từ trình độ N4 trở lên trong “Kỳ thi năng 
lực tiếng Nhật” hoặc “Kỳ thi tiếng Nhật JFT-Basic”.

	 	 	 	 Kỳ thi tiếng Nhật JFT-Basic

https://www.jpf.go.jp/jft-basic/schedule/index.html

Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật

https://www.jlpt.jp/guideline/testsections.html

Kỳ thi kỹ năng

“Tiêu chuẩn kỹ năng” trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà được đánh giá trong “Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 
1 về lĩnh vực vệ sinh tòa nhà” do Hiệp hội bảo dưỡng các tòa nhà Nhật Bản thực hiện.

Bạn có thể xem nội dung của “Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 về lĩnh vực vệ sinh tòa nhà” tại trang web 
của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản hoặc Hiệp hội bảo dưỡng các tòa nhà Nhật Bản.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản
Tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài mới trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà (Về tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc 
định”)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html

Hiệp hội bảo dưỡng các tòa nhà Nhật Bản
Về tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định”

https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu

　　　　　　　　　　　　　Kế hoạch tổ chức kỳ thi tại Nhật Bản năm 2021　　　
 ● Kỳ thi tại Nhật Bản lần 4: tháng 4 ~ tháng 5
 ● Kỳ thi tại Nhật Bản lần 5: tháng 11 ~ tháng 12

Kế hoạch tổ chức kỳ thi ở nước ngoài năm 2021

Kế hoạch này được dự định thực hiện ở những nước đã chuẩn bị sẵn môi trường tổ chức kỳ thi, dựa trên tình 
hình dịch bệnh do virus Corona chủng mới

(Hướng dẫn thực hiện kỳ thi năm 2021)

(Hướng dẫn thực hiện kỳ thi năm 2021)
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Chế độ kỹ năng đặc định (Dành cho nguồn nhân lực nước ngoài)

1. Tham gia “Kỳ thi năng lực tiếng Nhật” N4 hoặc 
“Kỳ thi tiếng Nhật JFT-Basic” và “Kỳ thi đánh giá kỹ 
năng đặc định số 1 về lĩnh vực vệ sinh tòa nhà”

2. Tìm việc trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà.

Ví dụ 1: Ứng tuyển trực tiếp trên trang web hoặc SNS của công ty 
Nhật Bản.
Ví dụ 2: Xác nhận xem nơi bạn đang du học có tuyển người không
Ví dụ 3: Đăng ký đến công ty giới thiệu với tư cách là người nước 
ngoài muốn sử dụng chế độ kỹ năng đặc định

3. Phỏng vấn tuyển dụng

4. Thông báo trúng tuyển việc làm

5. Đăng ký tư cách lưu trú

6. Bắt đầu làm việc

1. Trường hợp chuyển từ du học sinh học tập tại Nhật Bản sang kỹ năng đặc định

Ⅱ. Quá trình từ lúc bắt đầu cho đến khi sử dụng 
chế độ kỹ năng đặc định để làm việc

Đề cập đến công việc vệ sinh bên trong tòa nhà (sàn, trần, tường trong, nhà vệ sinh, phòng rửa mặt, v.v...) 
trong số các công việc quản lý vệ sinh thuộc lĩnh vực vệ sinh tòa nhà ở kỹ năng đặc định số 1. Bạn cũng có 
thể thực hiện “công việc dọn giường ở nơi không phải phòng dành cho khách” như một nội dung công việc 
có liên quan.

Hiệp hội bảo dưỡng các tòa nhà Nhật Bản đã thực hiện giới thiệu về ngành vệ sinh tòa nhà bằng video trên 
YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=XbUmdavDmwM&t=6s

5.Giới thiệu về công việc vệ sinh tòa nhà ở kỹ năng đặc định số 1

1

3

4 5 6

2
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Chế độ kỹ năng đặc định (Dành cho nguồn nhân lực nước ngoài)Chế độ kỹ năng đặc định (Dành cho nguồn nhân lực nước ngoài)

1. Bạn sẽ được miễn Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật, Kỳ thi đánh giá kỹ năng khi hoàn 
thành xuất sắc việc thực tập kỹ năng số 2 trong nước Nhật. (Chỉ áp dụng với 
người dự kiến sẽ hoàn thành việc thực tập kỹ năng trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà)
Chú ý: Nếu là chương trình thực tập kỹ năng số 2 nào khác ngoài lĩnh vực vệ sinh tòa nhà, thì bạn cần phải đỗ “Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 về lĩnh vực vệ sinh tòa nhà” để chuyển sang kỹ năng đặc định.

2. Đăng ký tư cách lưu trú
Chú ý: Nếu muốn nhận tư cách kỹ năng đặc định ở những nơi khác ngoài tổ chức tiếp nhận thực tập kỹ năng, bạn cần tìm việc và tham gia phỏng vấn tuyển dụng trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà.

3. Bắt đầu làm việc

2. Trường hợp từ hoàn thành thực tập kỹ năng số 2 trong nước Nhật sang kỹ năng đặc định

1 2 3
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Chế độ kỹ năng đặc định (Dành cho nguồn nhân lực nước ngoài)

1. Được miễn Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật, Kỳ thi đánh giá kỹ năng. (Chỉ áp dụng 
với người về nước sau khi hoàn thành việc thực tập kỹ năng trong lĩnh vực vệ 
sinh tòa nhà)
Chú ý: Nếu là thực tập sinh về nước thuộc chương trình thực tập kỹ năng số 2 nào khác ngoài lĩnh vực vệ sinh tòa nhà, thì bạn cần phải đỗ “Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà” 
để chuyển sang kỹ năng đặc định.

2. Tìm việc trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà.
Ví dụ 1: Ứng tuyển trực tiếp trên trang web hoặc SNS của công ty Nhật Bản.
Ví dụ 2: Liên hệ với cơ quan xuất khẩu lao động để xác nhận xem có tuyển người không.
Ví dụ 3: Đăng ký đến công ty giới thiệu với tư cách là người nước ngoài muốn sử dụng chế độ kỹ năng đặc định.

3. Phỏng vấn tuyển dụng

4. Thông báo trúng tuyển việc làm

5. Đăng ký tư cách lưu trú

6. Nhập cảnh

7. Bắt đầu làm việc

3. Trường hợp thực tập sinh về nước đang sống ở ngoài Nhật Bản lấy tư cách lưu trú kỹ năng đặc định

1 3

4

5 76

2
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Chế độ kỹ năng đặc định (Dành cho nguồn nhân lực nước ngoài)

1. Tham gia “Kỳ thi năng lực tiếng Nhật” N4 hoặc “Kỳ thi tiếng Nhật JFT-Basic” 
và “Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà”
Chú ý: Xem thông tin kỳ thi ở phần I. 4. Thông tin kỳ thi

2. Tìm việc trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà.
Ví dụ 1: Ứng tuyển trực tiếp trên trang web hoặc SNS của công ty Nhật Bản.
Ví dụ 2: Liên hệ với cơ quan xuất khẩu lao động để xác nhận xem có tuyển người không.
Ví dụ 3: Đăng ký đến công ty giới thiệu với tư cách là người nước ngoài muốn sử dụng chế độ kỹ năng đặc định.

3. Phỏng vấn tuyển dụng

4. Thông báo trúng tuyển việc làm

5. Đăng ký tư cách lưu trú

6. Nhập cảnh

7. Bắt đầu làm việc

4. Trường hợp những người có nguyện vọng làm việc, hiện đang sống ở 
ngoài Nhật Bản khác với các đối tượng nêu trên muốn lấy tư cách lưu trú kỹ 
năng đặc định

1 3

4

5 76

2
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Chế độ kỹ năng đặc định (Dành cho nguồn nhân lực nước ngoài)

Ⅲ. Hỗ trợ mà người nước ngoài có kỹ năng đặc 
định có thể nhận

Nếu bạn đã được quyết định làm việc tại công ty Nhật Bản, thì bạn có thể nhận những hỗ trợ sau đây từ công 
ty.

(1) Sau khi ký kết hợp đồng với công ty, công ty sẽ giải thích cho bạn “nội dung hợp đồng và nội dung công 
　 việc”, v.v... trước khi đăng ký tư cách lưu trú.

(2) Khi bạn đến Nhật Bản, nhân viên công ty sẽ đón bạn tại sân bay và đưa bạn về công ty hoặc nhà riêng.
　  Ngoài ra, khi bạn về nước, nhân viên công ty sẽ đi cùng bạn đến cửa kiểm tra an ninh tại sân bay.

(3) Nhân viên công ty sẽ là người bảo lãnh cho căn nhà bạn ở, hoặc bạn có thể thuê nhà của công ty (ký túc xá 
　 công ty). Bên cạnh đó, công ty còn tạo tài khoản ngân hàng, hỗ trợ ký hợp đồng điện thoại di động, điện,
　  gas.

(4) Nhân viên công ty sẽ hướng dẫn bạn các quy tắc và cách ứng xử ở Nhật Bản. Ngoài ra, bạn còn được 
　 hướng dẫn cách đi xe buýt, tàu điện, hoặc cách ứng phó khi xảy ra động đất, v.v...

(5) Nhân viên công ty sẽ đi cùng bạn đến tòa thị chính, làm các thủ tục như thuế, v.v... Hơn nữa, nhân viên 
　 công ty cũng sẽ giúp bạn khi điền hồ sơ làm thủ tục.

(6) Nhân viên công ty sẽ giới thiệu về trường học, v.v... để bạn học tiếng Nhật.

(7) Nếu bạn có bất kỳ khó khăn gì, bạn có thể trao đổi, và nhận được lời khuyên bằng ngôn ngữ của bạn.

(8) Nhân viên công ty sẽ hướng dẫn bạn đến các lễ hội gần nơi bạn sinh hoạt và tạo cơ hội để bạn nói chuyện 
　 với những người Nhật ở xung quanh.

(9) Khi bạn được yêu cầu nghỉ việc tại công ty, công ty có thể hỗ trợ bạn tìm công việc tiếp theo.

(10) Họp định kỳ với các lãnh đạo hỗ trợ của công ty. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì trong công việc, bạn có thể 
　 trao đổi với lãnh đạo hỗ trợ của công ty.
Nguồn: Bộ Tư pháp “Sách hướng dẫn về kỹ năng đặc định” (dành cho người nước ngoài) 

1. Hỗ trợ có thể nhận từ công ty
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Chế độ kỹ năng đặc định (Dành cho nguồn nhân lực nước ngoài)

Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ cung cấp sách hướng dẫn về đời sống, làm việc và công việc bằng nhiều ngôn 
ngữ, giới thiệu nơi liên hệ trong trường hợp gặp khó khăn cũng như cung cấp thông tin cần thiết được phân 
loại theo danh mục gồm thủ tục nhập cảnh và lưu trú, đăng ký cư trú, lao động và tuyển dụng, giáo dục và học 
tiếng Nhật, y tế, tiền trợ cấp và bảo hiểm xã hội, thuế, cư trú, phòng chống thảm họa.

Cổng thông tin điện tử hỗ trợ sinh hoạt cho người nước ngoài (Cục Quản lý xuất nhập cảnh)
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html

Ngoài ra, Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài (FRESC) được đặt cùng một tầng với Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh, có các quầy tư vấn của Chính phủ để hỗ trợ việc lưu trú cho người nước ngoài đang sống 
và làm việc tại Nhật Bản.

Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài
http://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc_2.html
Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài (FRESC)
13F Yotsuya Tower, 1−6−1 Yotsuya, Shinjuku, Tokyo, 160-0004
Dịch vụ Navi Dial: 0570-011000
(Đối với một số điện thoại kết nối Internet và cuộc gọi từ nước ngoài, vui lòng gọi 03-5363-3013)

2. Hỗ trợ nhận được từ chính phủ 
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Chế độ kỹ năng đặc định (Dành cho nguồn nhân lực nước ngoài)

Ⅳ. Hỗ trợ mà công ty vệ sinh tòa nhà đang 
thực hiện
Tổ chức tiếp nhận trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà cung cấp cho người nước ngoài có kỹ năng đặc định môi 
trường làm việc, hỗ trợ cuộc sống và nghề nghiệp dưới đây.

 ● Giúp các bạn có thể thực hiện công việc dưới dạng công việc toàn thời gian bằng cách kết hợp làm việc ở nhiều địa 
điểm.

 ● Tiến hành hướng dẫn tại chỗ cho các thực tập sinh kỹ năng mới vào làm.
 ● Hỗ trợ các thủ tục cần thiết, v.v... để tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí phúc lợi, v.v...*
 ● Tổ chức các chuyến du lịch đi về trong ngày để tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản.
 ● Tổ chức đào tạo tiếng Nhật về cuộc sống hàng ngày trong công ty do giáo viên tiếng Nhật giảng dạy.
 ● Trao khoản phụ cấp, tiền thưởng khuyến khích, v.v... nhất định cho những người thi đỗ chứng chỉ “Kỳ thi Năng lực 

tiếng Nhật”.

*Nếu bạn làm việc tại Nhật Bản theo chế độ kỹ năng đặc định, bạn cần phải tham gia bảo hiểm y tế và bảo 
hiểm hưu trí phúc lợi của công ty. Khi về nước, bạn có thể nhận được tiền hoàn lại một lần khi ngừng tham 
gia bảo hiểm.

Cơ quan Trợ cấp lương hưu Nhật Bản　Hỏi đáp về lương hưu　(Tiền hoàn lại một lần khi ngừng tham gia 
bảo hiểm của người nước ngoài lưu trú ngắn hạn)
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/index.html
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Chế độ kỹ năng đặc định (Dành cho nguồn nhân lực nước ngoài)

Ⅴ. Phỏng vấn người nước ngoài có kỹ năng đặc định
Phỏng vấn thứ 1: Vệ sinh tòa nhà ở khu vực không thuộc đô thị, làm việc với kỹ năng đặc định

Đến Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ năng

isupong Somphone đã đến Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ 
năng. Sau 1 tháng được đào tạo về cuộc sống ở Nhật Bản tại Nagoya, 
bạn đã đến làm việc tại Công ty Shinsen Inc. (nằm ở tỉnh Gifu). Vào 
tháng 4 năm 2020, bạn đã chuyển sang kỹ năng đặc định và hiện đang 
sống ở Nhật Bản được 3 năm 10 tháng.

Nhật Bản là nơi an toàn và Gifu là vùng đất lý tưởng

Trước khi đến Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ năng, tôi đã 
làm việc tại một cơ sở trồng hoa địa phương ở Israel trong 5 năm. Sau 
đó, tôi trở về Thái Lan, làm công việc vệ sinh tòa nhà trong khoảng 1 
năm rưỡi, rồi đến Nhật Bản. Tôi muốn thử sức ở nhiều công việc khác 
tại Nhật Bản (chẳng hạn như công việc trong ngành xây dựng, v.v...), 
nhưng vì tôi nghĩ rằng công việc vệ sinh có lẽ sẽ dễ dàng vì bản thân 
đã có kinh nghiệm khoảng 1 năm rưỡi trong lĩnh vực này, nên tôi đã 

chọn ngành này. Tôi thích công việc của mình ở Israel, nhưng nơi đó có vấn đề về an ninh. Vì vậy, so với Israel 
thì Nhật Bản an toàn hơn.

Lo lắng về thời tiết lạnh, sợ động đất

Trước khi đến Nhật Bản, tôi đã lo lắng rằng môi trường sống ở Nhật Bản sẽ khác với quê hương của mình, 
chẳng hạn như những vấn đề liên quan đến cuộc sống (thức ăn, nhiệt độ) hay động đất, v.v... tại Nhật Bản. 
Tôi đã học tiếng Nhật rất chăm chỉ tại cơ quan xuất khẩu lao động ở Thái Lan. Khi sang Nhật, tôi không gặp 
điều gì đặc biệt khó khăn vì cơ quan xuất khẩu lao động đã giúp tôi hoàn tất thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản. 
Ngay cả sau khi đến Nhật, tôi vẫn còn lo lắng về cái lạnh vào mùa đông ở Nhật Bản, nhưng đã yên tâm với 
công việc của mình. Các cơ quan tiếp nhận hiện nay, về cơ bản đã phân công 2 ~ 3 người làm công việc lau 
sàn, v.v... tại cơ sở làm việc, đồng thời có hỗ trợ cả việc chở người lao động đến địa điểm làm việc bằng xe ô 
tô nên tôi không gặp vấn đề gì về công việc.

Tôi chưa học tiếng Nhật được nhiều

Tôi không có kế hoạch tham gia kỳ thi tiếng Nhật vào thời điểm này. 
Tôi đã vượt qua bài kiểm tra kỹ năng về vệ sinh tòa nhà. Tổ chức 
giám sát cung cấp thông tin về bài kiểm tra kỹ năng và tôi đã sử dụng 
các video giảng dạy, v.v... để luyện tập. Từ khi chuyển sang kỹ năng 
đặc định, nội dung công việc đã mở rộng ra một chút.

Tôi không có ý định thay đổi công việc vệ sinh tòa nhà

Tôi thường kết nối với bạn bè thông qua SNS, và trao đổi thông tin 
về Nhật Bản cũng như thông tin các kỳ thi, v.v... với những đồng nghiệp đang làm việc bằng kỹ năng đặc định 
giống như tôi (lĩnh vực nông nghiệp). Chúng tôi cùng trò chuyện về công việc của nhau, nhưng tôi chưa bao 
giờ có ý định sẽ thay đổi công việc vệ sinh tòa nhà của mình. Tôi hài lòng với công việc vệ sinh tòa nhà và mức 
lương hiện tại. Đôi khi những người bạn ở Thái Lan của tôi có ý muốn làm việc tại Nhật Bản cũng sẽ tham 
khảo ý kiến của tôi, và tôi trả lời họ rằng mức lương ở Nhật khá tốt.

Tôi rất thích tham gia các sự kiện của công ty, đặc biệt là những chuyến du lịch đến chùa Mino Kokubunji, 
Thần cung Ise, lâu đài Hikone, hồ Biwa, cơ sở nghỉ dưỡng Kusatsu Onsen. Tôi cũng đã tự mình du lịch đến 

Họ tên

Srisophon Somphon
 (Biệt danh là Men)

Quốc 
tịch Thái Lan

Tuổi 32 tuổi

Lưu trú 
ở Nhật 

Bản
3 năm10 tháng

Địa điểm 
làm việc

Công ty Shinsen Inc.　1-2-1 
Edago, Ogaki-shi, Gifu-ken

Chuyển từ thực tập sinh kỹ năng sang kỹ 
năng đặc định vào tháng 4 năm 2020

Lịch trình trong 1 ngày

6:30 Thức dậy

7:30 Đi đến công ty

8:00～
17:00 Làm việc

17:30 Tự nấu ăn sau khi trở về nhà (món 
Thái)

23:30 Ngủ
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Chế độ kỹ năng đặc định (Dành cho nguồn nhân lực nước ngoài)

Phỏng vấn thứ 2: Vệ sinh tòa nhà ở khu vực đô thị, làm việc với kỹ năng đặc định

Anh Hiệp, anh Long, chị Thủy, chị Xuyến làm việc ở Công ty Chiyoda 
Bldg. Kanzai Co.,Ltd. đều từ du học sinh chuyển sang kỹ năng đặc 
định, còn chị Trang là từ thực tập sinh kỹ năng chuyển sang kỹ năng 
đặc định.

Tôi không nghĩ về điểm đến du học nào khác ngoài Nhật Bản

Là một du học sinh đang học tại trường Nhật ngữ, tôi không nghĩ sẽ 
đến một quốc gia nào khác không phải Nhật Bản. Thông qua trường 
Nhật ngữ, tôi đã học lên ở trường dạy nghề về kinh doanh (anh Long).

Ngoài Nhật Bản, tôi đã nghĩ sẽ đến Hàn Quốc du học, nhưng điều 
khiến tôi lựa chọn Nhật Bản là bởi vì em trai tôi đã từng lưu trú ở Nhật 
và cảm thấy rất yên tâm (chị Thủy).

Đã trao đổi thông tin với bạn bè đang làm việc tại Nhật Bản

Tất cả chúng tôi đều không quá lo lắng vì đã tìm hiểu về Nhật Bản 
(sinh hoạt, nội quy trường học, v.v...) qua bạn bè làm việc tại Nhật và các thành viên trong gia đình trước khi 
đến Nhật, và đã quyết định sống cùng bạn bè. Ngay cả hiện nay, chúng tôi vẫn sống chung nhà với nhau. Sau 
khi đến Nhật, đương nhiên là tôi đã lo lắng vì những điều chưa quen thuộc trong sinh hoạt, chẳng hạn như 
không thể nói tiếng Nhật tốt, không biết liệu tiền mang từ Việt Nam sang có đủ không, phương tiện đi lại như 
thế nào, v.v... (chị Thủy).

Công việc vệ sinh tòa nhà không quá khó

Tôi được Trung tâm Nhật ngữ tại Việt Nam giới thiệu cho công việc ở Công ty Chiyoda Bldg. Kanzai, bạn tôi 
cũng đã làm việc tại đây (Chúng tôi hiện vẫn đang làm việc cùng nhau.), tôi chọn công việc vệ sinh tòa nhà vì 
đó là công việc mà tôi có thể làm ngay cả khi tiếng Nhật của tôi không được tốt cho lắm (anh Hiệp). Tôi nghe 
bạn bè nói rằng có thể làm công việc vệ sinh tòa nhà ngay cả khi tiếng Nhật không quá tốt, bên cạnh đó Công 
ty Chiyoda Bldg. Kanzai cũng có hỗ trợ phiên dịch cho nhân viên Việt Nam, vì vậy tôi đã yên tâm và quyết định 
làm công việc này (chị Xuyến).

Kể từ khi chuyển sang kỹ năng đặc định, thời gian làm việc của tôi đã tăng lên, nhưng nội dung công việc 
hầu như không có gì thay đổi. Là nhân viên làm việc có thâm niên, thỉnh thoảng tôi sẽ hướng dẫn tại chỗ cho 
những nhân viên mới vào làm, vì vậy nên tôi thấy mình có tinh thần trách nhiệm. Tôi đã kể về chế độ kỹ năng 
đặc định cho nhiều bạn bè của tôi đang sống ở Việt Nam. Dù bạn bè tôi chưa từng đến Nhật Bản nhưng có 
nhiều người rất mong được đến Nhật làm việc (anh Long).

Mặc dù chưa học tiếng Nhật được nhiều nhưng đã tham gia kỳ thi kỹ năng

Không phải tất cả những thành viên này đều có kế hoạch tham gia kỳ thi tiếng Nhật. Nếu có thời gian, anh 
Hiệp, anh Long, chị Thủy, chị Xuyến muốn tham gia kỳ thi kỹ năng theo yêu cầu công việc, và hy vọng được 
làm việc lâu dài ở Công ty Chiyoda Bldg. Kanzai.

Kyoto. Lần tới tôi muốn trải nghiệm leo núi Phú Sĩ.
Tôi muốn làm việc lâu dài ở Nhật nếu có thể, nhưng tương lai thì không thể đoán 
trước được

Tôi muốn quay về nước, nhưng tôi cũng hy vọng được làm việc tại Nhật Bản nếu có thể, ở Thái Lan, tôi nghĩ 
mình vẫn có thể làm công việc vệ sinh, nhưng dù sao thì tương lai cũng không thể đoán trước.

Họ tên

Trần Ích Hiệp
Hoàng Thế Long

Nguyễn Thị Thu Thủy
Lê Thị Xuyến

Nguyễn Thị Trang

Quốc 
tịch Việt Nam

Địa điểm 
làm việc

Công ty Chiyoda Bldg. Kanzai 
Co.,Ltd.

1-3-7 Nihonbashi Kayabacho, 
Chuo-ku, Tokyo

Lộ trình

Từ du học sinh PA chuyển sang kỹ 
năng đặc định: 4 người

Từ thực tập kỹ năng chuyển sang 
kỹ năng đặc định: 1 người
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Chế độ kỹ năng đặc định (Dành cho nguồn nhân lực nước ngoài)

Bạn nên học nhiều tiếng Nhật ở Việt Nam

Nếu có vấn đề gì xảy ra trong công việc, bạn có thể phải đối đáp với người quản lý tòa nhà bằng tiếng Nhật, 
vì vậy những ai đang cân nhắc tham gia kỹ năng đặc định từ bây giờ nên học tiếng Nhật càng nhiều càng tốt 
trước khi đến Nhật Bản. (chị Thủy)

Đồ ăn Nhật (ramen, natto hoặc cơm) không hợp khẩu vị của tôi (anh Long). Ngày thường, mọi người sẽ tự 
nấu ăn và chế biến món ăn Việt Nam. Ở đây cũng có cửa hàng bán nguyên liệu của Việt Nam, vì vậy việc nấu 
ăn sẽ không quá khó khăn (anh Long). Ngoại trừ chị Xuyến, mọi người đều về Việt Nam thăm gia đình 1 ~ 2 
lần. Khi còn là du học sinh, tôi bận đến mức không có thời gian đi tham quan đó đây, nhưng tôi đã có thời gian 
vào cuối tuần khi chuyển sang kỹ năng đặc định, nên tôi muốn đến Nikko (chị Thủy). Tôi đã đi du lịch Shizuoka 
(anh Hiệp). Tôi muốn đến Okinawa (chị Xuyến). Tôi muốn đến Osaka (chị Trang).
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