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NĂM 2021 
KÊU GỌI THAM GIA CHIẾN DỊCH NGĂN CHẶN CÁC HÀNH VI BẤT 

CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG 
 

                               Hiệp hội toàn quốc hỗ trợ cộng đồng người nước ngoài 

 (NAGOMi) 

 

Kính gửi các Nghiệp đoàn và các Doanh nghiệp tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng. 
Hãy hợp lực với chúng tôi để ngăn chặn các hành vi bất chính nhằm xây dựng chế độ Thực 
tập sinh kỹ năng đúng nghĩa 
 

Trong những năm gần đây, các vụ phạm pháp, bỏ trốn, lưu trú bất hợp pháp liên quan đến người Việt 

Nam đang không ngừng tăng lên, nhận được những chỉ trích gay gắt từ phía dư luận cả trong và ngoài 

nước. Đặc biệt, trong thảm họa Covid-19, báo đài không ngừng đưa ra những tin tức, phóng sự về 

nguồn nhân lực nước ngoài (Thực tập sinh kỹ năng,…) trong đó chủ yếu tập trung nói về những chủ 

đề chính như (1) Môi trường làm việc khắc nghiệt, (2) Khoản vay nợ khi xuất cảnh và (3) Xóa bỏ chế 

độ đào tạo Thực tập sinh kỹ năng.  

 

Tỉ lệ người nước ngoài phạm pháp và bỏ trốn tăng lên là nguyên nhân dẫn đến sự bất ổn an ninh trong 

nước Nhật. Và cũng vì thế, số lượng người nước ngoài mất lòng tin vào Nhật Bản cũng tăng lên, gây 

ảnh hưởng xấu tới hệ thống an ninh Nhật Bản.  

 

Ngoài ra, tranh luận quốc tế về vấn đề “Tôn trọng nhân quyền trong kinh doanh” ngày càng trở nên 

gay gắt khi nhận được những chỉ trích một cách nghiêm trọng từ phía quốc tế về việc vi phạm nhân 

quyền. Vào tháng 10 năm ngoái, tại Hội nghị liên lạc giữa các bộ ngành liên quan, kế hoạch hành động 

“Kinh doanh và Nhân quyền” đã được quyết định, trong đó có đề cập đến việc tăng cường bảo vệ 

quyến lợi của người lao động nước ngoài, Thực tập sinh kỹ năng, v.v... 

 

Thêm vào đó, trong thời gian gần đây, đầu tư vào "E” (Môi trường), “S” (Xã hội), “G” (Quản trị công 

ty) cũng đang được chú trọng. “S” cũng là một trong những điểm mấu chốt thể hiện mức độ các công 

ty coi trọng vấn đề nhân quyền. Nếu những chỉ trích về vi phạm nhân quyền vẫn tiếp diễn như hiện 

nay thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến sự tồn tại của chế độ Thực tập sinh kỹ năng. 

 

   Trong bối cảnh đó, sau khi được thành lập vào tháng 10 năm ngoái, NAGOMi đã giải thích cho 

chính phủ và các nhà học giả về những cống hiến của chế độ Thực tập sinh kỹ năng trong vòng 30 

năm (Xin hãy tham khảo thông tin chi tiết trên trang website của NAGOMi). Đồng thời, chúng tôi 
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đang yêu cầu Chính phủ Nhật Bản tăng cường các biện pháp cụ thể để bảo vệ nhân quyền, bao gồm 

việc “Tăng cường cơ chế chế độ thực tập kỹ năng". Ngoài ra, Nghiệp đoàn và các Công ty tiếp nhận 

cũng cần phải đóng góp sức mình vào việc xây dựng chế độ thực tập sinh kỹ năng lành mạnh bằng 

việc tạo điều kiện cho Thực tập sinh có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Nhật. 

 

Vào tháng 3 năm nay, chính phủ Việt Nam đã công bố báo cáo của Cơ quan thanh tra. Trong đó có đề 

cập tới các khoản nợ lên tới 7,000 – 8,000 đô la cao hơn rất nhiều so với khoản phí giới thiệu được 

quy định (3,600 đô la trong vòng ba năm), kèm theo cả chỉ thị đích danh ai là người chịu trách nhiệm 

và nội dung xử phạt. Phía Việt Nam cũng đã có một bước tiến mới nhằm cải tổ tình hình. Việc tăng 

cường hợp tác giữa hai chính phủ Việt-Nhật đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề này. 

 

Nhân cơ hội này, để xóa bỏ triệt để các hành vi vi phạm ở phía Nhật Bản, chúng tôi xin phép được đưa 

ra phương án hợp tác giữa các Nghiệp đoàn và các Doanh nghiệp tiếp nhận Thực tập sinh trong vòng 

nửa năm kể từ tháng 6 cho đến hết tháng 11 với hy vọng sẽ cải tạo được chế độ Thực tập sinh kỹ năng. 

Chúng tôi rất mong muốn nhận được sự hợp tác của các bên liên quan. 


