
Tổ chức‘Hội thảo hỗ trợ việc làm dành cho người Việt’ (trực tuyến) 

「Nền tảng tiếp nhận lao động nước ngoài có trách nhiệm（Japan Platform for Migrant Workers Towards 

Responsible and Inclusive Society, JP-MIRAI）」là được thành lập dưới sự giúp đỡ của cơ quan chính phủ, 

đoàn thể thị dân, nghiệp đoàn, xí nghiệp…để cải thiện đời sống, môi trường làm việc và bảo vệ quyền lợi 

người lao động làm việc tại Nhật. 

 

Chúng tôi nghe nói, do ảnh hưởng của covid19, có rất nhiều các bạn Việt Nam bị mất việc, dù tốt nghiệp 

rồi nhưng việc về nước gặp khó khăn. JP-MIRAI mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các bạn, để những 

bạn có nguyện vọng làm việc ở Nhật, với nhân lực trình độ kỹ năng cao, từ giờ có thể an tâm tìm công việc 

đúng với nguyện vọng của mình. Chính vì thế, chúng tôi tổ chức『Hội thảo về việc làm』. 

 

Hội thảo lần này, ngoài vấn đề về sức khỏe và tư cách lưu trú, chúng tôi muốn diễn thuyết một số điều 

về nội dung công việc liên quan đến các ngành nghề. Tuy nhiên, không có buổi diễn thuyết của từng công 

ty mà họ đang xem xét việc tuyển dụng. Những thông tin về các công ty tuyển dụng, chúng tôi sẽ thông 

báo qua mail tới những bạn đang ký hội thảo này. Hơn nữa, chúng tôi cũng công khai trang thiết lập đặc 

biệt của JP-MIRAI. Các bạn hãy xem thông tin các nhà tuyển dụng ở trang thiết lập đặc biệt JP-MIRAI, và 

đăng ký theo các nghiệp đoàn và các công ty tương ứng. 

Hy vọng các bạn sẽ đăng ký tham gia hội thảo.   

 

１．Thời gian： Ngày 4 tháng 2（thứ 5）buổi chiều vào lúc từ 1 giờ đến 5 giờ（Dự định） 

２．Hình thức tổ chức：Trực tuyến（Dự định qua Zoom. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết vào 

ngày 3 tháng 2 sau khi đăng ký hoàn tất） 

３．Người có thể tham gia： Những bạn có mang theo tư cách lưu trú (thẻ gai) vào ngày tổ chức hội thảo

（Kiểm tra hồ sơ ứng tuyển. những bạn hết hạn visa, không thể đăng ký, tham gia） 

４．Số lượng người tham gia: Khoảng 500 người 

５．Chi phí：         Miễn phí 

６．Phương thức đăng ký：  Hãy đăng ký trên trang chủ được thiết lập đặc biệt của JP-MIRAI. 

Xin vui lòng điền cả vào phiếu điều tra. （https://jp-mirai.org/vi/to-chuchoi-

thao-ho-tro-viec-lam-danh-cho-nguoi-viet-truc-tuyen/） 

７．Hồ sơ ứng tuyển： Hãy gửi file đính kèm bản copy: bản chỉ định hoạt động kỹ năng (đính trang hộ 

chiếu), thẻ ngoại kiều, hộ chiếu. 

８．Chương trình：  Sau khi đăng ký xong chúng tôi sẽ gửi link Zoom và chương trình 

1300 Lời chào hỏi từ Người tổ chức・tổng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản 

1310  Diễn thuyết về chương trình （phòng ban JP-MIRAI） 

1320  Trung tâm hỗ trợ lưu trú dành cho người nước ngoài (FRESC) Mô tả (Cơ 

quan quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Ban hỗ trợ lưu trú) 

1330 「Tư cách lưu trú dưới tình hình dịch COVID19」（Luật sư Sugita Shohei） 

1430 「Quản lý sức khỏe dưới tình hình COVID19」（Services for the Health 

in Asian and African Regions (SHARE)） 
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1500  Giới thiệu việc làm（mỗi nơi 20phút～30phút） 

① Bảo trì tòa nhà ②Nông nghiệp ③Điều dưỡng chăm sóc người nhà 

1630 Các thông tin hữu ích khác（Đang điều chỉnh） 

 

９．Thông tin về công ty：https://jp-mirai.org/vi/to-chuchoi-thao-ho-tro-viec-lam-danh-cho-nguoi-viet-

truc-tuyen/ 

１０．Cung cấp thông tin： Sẽ gửi bằng mail đến các bạn đã hoàn thành đăng ký tham gia những thông 

tin về buổi diễn thuyết của các công ty, nhóm công nghiệp. 

１１．Những điều chú ý： 

(1) JP-MIRAI chỉ là nơi cung cấp thông tin cho mọi người bằng những cuộc hội thảo, chứ 

không phải là trung gian, giới thiệu việc làm. Các bạn nhất định phải tự xem trang Web 

của công ty, nghiệp đoàn mà các bạn có nguyện vọng và phải tự đăng ký. Các câu hỏi liên 

quan đến công việc của công ty thì bên văn phòng JP-MIRAI sẽ không trả lời, nên các 

bạn hãy hỏi từng công ty, nghiệp đoàn . 

(2) Cho dù đăng ký, tham gia đi nữa thì JP-MIRAI không thể cam kết rằng bạn có thể tìm 

được, hay làm được công việc đúng với nguyện vọng của mình. 

(3) Những bạn thực tập sinh kỹ năng có việc làm thì không phải là đối tượng (những bạn còn 

1 thời gian ngắn là kết thúc thời hạn thực tập, không thể về nước, trong thời gian đợi về 

nước mà chưa có nơi làm việc, hiện tại đang thực tập cũng là đối tượng.)  

(4) Về nội dung ở hội thảo, thì việc diễn thuyết là trách nhiệm của giảng viên, nên có những 

chỗ quan trọng hãy tự mình kiểm tra. Ngoài ra đối với những câu hỏi cá nhân thì cũng có 

những câu hỏi không thể trả lời được nên mong các bạn hãy thông cảm. 

(5) Mặc dù hội thảo đã kết thúc nhưng sau đó, thỉnh thoảng sẽ có những bản khảo sát về việc 

bạn có cần công việc hay không, đã lấy được tư cách hay chưa, hay tình hình cuộc sống 

của bạn….nên mong các bạn hãy hợp tác trả lời. 

(6) Về thông tin cá nhân mà các bạn nộp, JP-MIRAI sẽ sử dụng với mục đích từ ① đến ③

như sau. ① Để kiểm tra tư cách lưu trú ② Để thông báo những thông tin hữu ích cho 

các bạn về các công ty, nghiệp đoàn. ③ Để nắm bắt hiểu rõ các vấn đề của các bạn 

những lao động nước ngoài, với mục đính cải thiện. Chứ không phải để truyền thông tin 

cá nhân của các bạn cho các các xí nghiệp. 

Xin hết 
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