
Dành cho các bạn trong ngành CNTT 
đang cân nhắc làm việc ở nước ngoài

Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sống ở nước 

ngoài, đang cân nhắc làm việc tại Nhật Bản trong ngành CNTT những 
thông tin phổ biến và các Q & A thường gặp liên quan đến việc làm, đời 
sống ở Nhật Bản cũng như các chia sẻ kinh nghiệm của những người là 
nhân lực trong ngành CNTT đang hoạt động ở Nhật Bản!

【URL】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou
_roudou/koyou/gaikokujin/index.html#h2_free5

Chính phủ Nhật Bản đang chào đón các du học sinh và nguồn nhân 
lực CNTT làm việc tại Nhật Bản đến từ các nước trên thế giới. Nguồn
nhân lực nước ngoài làm việc tại Nhật Bản gia tăng hàng năm, đến 
thời điểm năm 2019 đã có đến 1.660.000 người nước ngoài làm việc 
tại Nhật Bản. (Trong đó, ngành Thông tin và Truyền thông là 67.540 
người)
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