
Về việc thực hiện Luật Thực tập Kỹ năng 

(Chế độ Thực tập Kỹ năng đã được sửa đổi) 

 

Bắt đầu từ ngày 1/11/2017, “Luật Thực tập Kỹ năng”, luật mới của Nhật Bản bắt 

đầu được thực hiện. Luật Thực tập Kỹ năng là luật được đề ra với mục tiêu chính 

là thực hiện tốt việc thực tập kỹ năng cũng như bảo vệ thực tập sinh kỹ năng.  

Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu những điểm mà các bạn thực tập sinh kỹ năng 

cần biết. 

 Để biết được rằng luật Thực tập Kỹ năng có được thực hiện đúng hay không 

là còn phụ thuộc vào thời điểm nhập cảnh và tư cách cư trú của các bạn. Vì vậy 

để biết bản thân mình có thuộc đối tượng của Luật Thực tập Kỹ năng hay không, 

các bạn hãy xác nhận với những tập đoàn quản lý và các công ty tiến hành thực 

tập của mình.  

 

1. Công việc của thực tập sinh kỹ năng 

Về công việc của thực tập sinh kỹ năng, Luật Thực tập Kỹ năng có ghi rõ “Thực 

tập sinh kỹ năng phải là những người tích cực thực tập để tiếp thu những kỹ 

năng và chuyển giao những kỹ năng đó về nước.” Cách định nghĩa về công việc 

của thực tập sinh kỹ năng là không có gì thay đổi so với trước kia. 

Để có thể phát huy được những kỹ năng đã học được ở Nhật, các bạn thực tập 

sinh kỹ năng cần phải đượ c các công ty tiến hành thực tập giải thích và hiểu rõ 

nội dung kế hoạch thực tập trước khi sang Nhật Bản và tiến hành thực tập kỹ 

năng theo đúng kế hoạch, tại địa điểm thực tập đã được quy định. 

 

2. Kéo dài thời hạn thực tập kỹ năng 

Từ trước tới nay, tư cách cư trú của thực tập sinh kỹ năng có “Thực tập kỹ năng 

số 1”, “Thực tập kỹ năng số 2” và nay, có thêm tư cách mới là “Thực tập kỹ năng 

số 3”. Thời gian thực thập kéo dài từ 3 năm hiện nay lên tới 5 năm. 

Tuy vậy, muốn trở thành thực tập kỹ năng số 3, cần phải có điều kiện. Những 

điều kiện chính như sau. ① Thực tập sinh cần phải thi đỗ kỳ thi kiểm tra thực 

hành kỹ năng cấp 3 hoặc cấp tương đương (Từ nay trở đi sẽ được gọi là “Kỳ thi 

kỹ năng”) (Xin tham khảo mục “3. Nghĩa vụ của việc tham dự kỳ thi kỹ năng”). ② 

Các công ty tiến hành thực tập và tập đoàn quản lý phải được công nhận là các 

cơ quan tốt.  

Trường hợp trở thành thực tập kỹ năng số 3 thì sau khi kết thúc thực tập kỹ 

năng số 2, thực tập sinh phải về nước, tối thiểu từ 1 tháng trở lên, rồi mới được 



sang lại Nhật Bản.  

3. Nghĩa vụ của việc phải tham dự kỳ thi kỹ năng 

 Việc tham dự các kỳ thi kỹ năng là để xác định xem các bạn thực tập sinh có 

thực hiện được mục tiêu là tiếp thu kỹ năng theo đúng kế hoạch hay không.  

 Hiện nay, khi chuyển từ thực tập sinh số 1 sang thực tập sinh số 2, các bạn thực 

tập sinh kỹ năng phải tham dự kỳ thi kỹ năng. Nhưng từ nay trở đi, khi kết thúc 

thực tập kỹ năng số 2 và số 3 (tức là khi hết năm thứ 3 và năm thứ 5), cũng phải 

tham dự kỳ thi kỹ năng. Mức độ kiểm tra sẽ nâng cao theo từng cấp độ nên các 

bạn thực tập sinh cần hàng ngày chuẩn bị kỹ càng dưới sự chỉ đạo của những 

nhân viên chỉ đạo thực tập để có thể làm tốt trong các kỳ thi đó.  

 

4. Làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ thực tập sinh kỹ năng 

 Luật Thực tập Kỹ năng nghiêm cấm việc các cơ quan tiến hành thực tập có 

hành động bạo lực, đe dọa, quản thúc thực tập sinh hoặc thu giữ hộ chiếu, thẻ 

cư trú của thực tập sinh và sẽ xử phạt những cơ quan nào có các hành động vi 

phạm. Nếu các bạn thực tập sinh kỹ năng gặp phải khó khăn gì, các bạn có thể 

xin tư vấn với Cơ quan Thực tập Kỹ năng Người nước ngoài mới được hành lập.  

 

5. Thành lập Cơ quan Thực tập Kỹ năng Người nước ngoài 

 Dựa trên Luật Thực tập Kỹ năng, Nhật Bản đã thành lập một cơ quan mới có 

tên gọi Cơ quan Thực tập Kỹ năng Người nước ngoài, với mục đích tư vấn cho 

thực tập sinh hoặc hỗ trợ trong việc chuyển địa điểm thực tập trong trường hợp 

gặp khó khăn trong khi thực tập. Trụ sở của cơ quan này đặt tại Tokyo và có 13 

văn phòng chi nhánh ở các địa phương.  

 

“Tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ của Cơ quan Thực tập Kỹ năng Người nước ngoài” 

 

Tư vấn qua điện thoại:  

Giờ giấc: Từ 11:00 đến 19:00 

Tiếng Việt Nam, tiếng Trung Quốc (Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu) 

Tiếng Indonesia (Thứ Ba, Thứ Năm) 

Tiếng Philippines, tiếng Anh (Thứ Ba, thứ Bảy) 

Tiếng Thái Lan (Thứ Năm, thứ Bảy) 

 

Tư vấn qua thư điện tử (e-mail) 

Nhận thư điện tử gửi qua trang của Ban tư vấn 24/24 giờ. 



Số điện thoại và những chi tiết khác, xin truy cập trang chủ ( ●

http://www.otit.go.jp/) của Cơ quan Thực tập Kỹ năng Người nước ngoài hoặc sổ 

tay thực tập sinh kỹ năng được phát hành từ tháng 11/2017. 

※ Lưu ý: Cơ quan JITCO cũng tiếp nhận tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ.  

 

 

 

http://www.otit.go.jp/

