ベトナム語

Xem xét mở rộng danh mục ngành
nghề cho tư cách “kỹ năng đặc định số 2”
Nhật Bản đã đưa vào áp dụng chế độ “kỹ năng đặc định” quy định tư cách
lưu trú và tư cách lao động của người nước ngoài vào năm 2019, nhằm giải
quyết vấn đề thiếu hụt nguồn lao động. Khi đó, kỹ năng đặc định được chia
làm 2 loại là “kỹ năng đặc định số 1” và “kỹ năng đặc định số 2”.
“Kỹ năng đặc định số 1” công bố 14 ngành nghề (theo danh sách dưới),
nhưng bị hạn chế về thời hạn lưu trú, không được kèm theo người thân, gia
đình. “Kỹ năng đặc định số 2” chỉ tiếp nhận 2 ngành nghề, đến hiện tại vẫn
chưa có người nước ngoài nào đạt được.
Về cải cách luật quản lý xuất nhập cảnh lần này (Luật nhập cảnh), tại buổi họp báo vào ngày 18 tháng
11 năm 2021, chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ ý định xem xét mở rộng thành 13 danh mục ngành nghề
của visa “kỹ năng đặc định số 2”, theo đó sẽ tiếp nhận thêm 11 ngành nghề cho visa “Kỹ năng đặc định
số 2”, không giới hạn số lần lưu trú trên thực tế và được chấp nhận đưa theo gia đình .Từ trước đến nay,
visa “kỹ năng đặc định số 2” mới chỉ giới hạn ở 2 ngành nghề là xây dựng và đóng
tàu, nhưng theo kế hoạch sẽ được mở rộng sang nhiều ngành khác như: “nông
nghiệp, khách sạn-nhà nghỉ, chế biến thực phẩm và dịch vụ nhà hàng-ăn uống...”.
Theo cải cách này, rất nhiều lao động nước ngoài ở Nhật sẽ nghĩ “không giới hạn
số lần lưu trú trên thực tế và được chấp nhận đưa theo gia đình”, nhưng lưu ý, chính
phủ cũng đã phát biểu rằng “không mở rộng việc cấp quyền vĩnh trú” .
Việc xem xét cải cách luật đang được tiến hành là chính xác, luật mới này sẽ kỳ
vọng sẽ tốt hơn cho người lao động nước ngoài.

Mở rộng ngành nghề của visa “kỹ năng đặc định số 2”
14 ngành nghề visa
“Kỹ năng đặc định số 1”

→
→

① Điều dưỡng
② Vệ sinh tòa nhà

→

③ Sản xuất chế tạo vật liệu

→

④ Sản xuất, gia công cơ khí

→

⑤ Ngành nghề cơ điện, điện tử

→

Nội dung được xem xét
Cho phép lao động trong thời gian dài theo một
chế độ khác

Thêm vào visa “Kỹ năng đặc định số 2”
〔không giới hạn số lần lưu trú trên thực tế và
được chấp nhận đưa theo gia đình〕

⑥Xây dựng
⑦ Công nghiệp đóng tàu biển
⑧ Bảo trì, sửa chữa ô tô

→

⑨ Hàng không, sân bay

→

⑩ Khách sạn, nhà nghỉ

→

⑪ Nông nghiệp

→

⑫ Ngư nghiệp

→

⑬ Chế biến thực phẩm

→

⑭ Dịch vị ăn uống, nhà hàng

→

Thêm vào visa “Kỹ năng đặc định số 2”
〔không giới hạn số lần lưu trú trên thực tế và
được chấp nhận đưa theo gia đình〕
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FICECthực hiện tư vấn đời sống
từ thứ 2 ～ thứ 6

10 giờ ～16 giờ

Tôi là du học sinh. Tôi đang làm bán thời gian tại của hàng tiện lợi. Tôi chưa tham gia bảo
hiểm. Tôi phải làm thế nào?
Việc tham gia bảo hiểm y tế quốc dân là việc rất cần thiết đối với đời sống du học sinh, nó vừa là quyền lợi,
mà cũng là nghĩa vụ đối với người nước ngoài.
Tham gia bảo hiểm y tế quốc dân theo quy định là tại thời điển đặt chân đến Nhật, nếu đăng ký tham gia trễ,
sẽ bị truy thu phần phí bảo hiểm phải trả của thời gian trước đó. Nếu việc thanh toán 1 lần quá sức, thì hãy
liên hệ với phòng bảo hiểm sức khỏe của Ủy ban hành chính thành phố để được chia nhỏ thanh toán. Khi bị
bệnh hoặc bị thương, bảo hiểm sẽ hỗ trợ 70% và bản thân phải chi trả 30% tổng chi phí y tế phải trả.

Tôi đã xin visa cho con nhỏ. Tuy nhiên bất ngờ con tôi phải phẫu thuật, nên không thể đi
nhận visa theo lịch đã hẹn. Tôi nên làm gì?
Việc nhận visa được giới hạn trong gia đình, với con chưa thành niên, không có nghĩa vụ phải có mặt trực
tiếp. Theo luật, người mẹ có tư cách là người đại diện, và có thể nhận visa của con. Nếu người mẹ phải
nhập viện và không đi nhận visa theo lịch đã hẹn ở cục xuất nhập cảnh, thì có thể gọi điện thoại đến cục
xuất nhập cảnh xin gia hạn thời hạn nhận visa. Hoặc có cách khác là nhờ ủy chuyên viên luật hành chính có
tư cách ủy thác của Hiệp hội chuyên viên luật hành chính tỉnh Saitama đến nhận giúp.

Chung tay ủng hộ tiền

Thông báo từ thành phố Fujimino

Tái sử dụng đồng phục và quần áo
thể thao
Cho tặng miễn phí đồng phục và quần áo thể
thao của các trường trung học phổ thông
trong thành phố Fujimino dành cho những ai
cần.
Thông tin liên hệ Trung tâm tư vấn tổng hợp
Fukushi thành phố Fujimino.
・Yorisoi 049-262-8130
（ Trong văn phòng chính thành
phố）
・Nịjiiro 049-265-6300
（Lầu 2 Trung tâm điều dưỡng dự phòng
thành phố Fujimino cửa tây ga
Kamifukuoka）

FICEC có tư vấn đời sống cho trên 590 trường hợp
trong 1 năm, lớp học tiếng Nhật mở 2 lần trong tuần
cũng chật kín người học. Trao tặng thực phẩm và vật
dụng cần thiết cho đời sống đến những người cần hỗ
trợ trong cuộc sống.
Nhân viên đang rất nỗ lực đối ứng dường như mỗi
ngày nếu câu lạc bộ trẻ em ngoại quốc đang mở vào
thứ 7 hàng tuần có tư vấn.
Tất cả các nghiệp vụ trên đều miễn phí hoàn toàn,
vì vậy đang thiếu quỹ tiền để hoạt động.
Rất mong sự quyên góp, ủng hộ tiền từ quý vị!
Địa chỉ quyên góp tiền/
Tài khoản chuyển tiền Yu-bin：00110-0-369511
Tên tài khoản：［Tokubetsukatsudo］Fujimino Kokusai
Kouryu Senta

Triển lãm tranh

Tác phẩm được triển lãm

Nộp tác phẩm dự thi！
■Tư cách ứng tuyển/
① Người đang sống và học tập tại Fujimino shi,
Fujimi shi, Miyoshi machi
② Người có lịch sử tham gia hoạt động tại Trung tâm
giao lưu quốc tế Fujimino
③ Trẻ em có gốc người nước ngoài dưới 18 tuổi
■Trao giải vàng, bạc và khuyến khích cho các group.
(Thưởng hiện vật như/Máy tính bảng, tai nghe
bluetootht...）
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■『Hội hoạt động triển lãm thị dân』
1/31～2/4
Địa điểm/ Ủy ban hành chính thành phố
Fujimino Phòng trưng bày lầu 1
■『Hội hoạt động giao hữu thị dân』2/6
Địa điểm/Thành phố Fujimino「Fukutopia」
■ Chất liệu tranh vẽ, sơn・màu bột pha keo
được chuẩn bị tại FICEC〕
■Liên hệ/FICEC 049-256-4290

