
Ngày 17 tháng 4 năm 2020 

Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh và Tư cách lưu trú 

 

Chính sách Hỗ trợ tuyển dụng tiếp tục đối với Thực tập sinh kỹ năng 

hoặc người lao động thuộc diện Kỹ năng đặc định không thể tiếp tục 

công việc do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 

 

Cục Quản lý XNK liên kết với các cơ quan có chức năng liên quan nhằm giúp đỡ Thực 

tập sinh kỹ năng (TTS), Người lao động thuộc diện Kỹ năng đặc định (KNĐĐ) chịu ảnh 

hưởng của dịch bệnh dẫn tới bị cho thôi việc hoặc không thể tiếp tục công việc. Theo 

chính sách này, người lao động có thể được giúp đỡ tiếp tục xin việc tại 1 đơn vị khác 

cùng phân ngành, cùng với đó, nếu thoả mãn điều kiện cụ thể sẽ được xem xét cấp tư 

cách “Hoạt động đặc biệt” để tiếp tục lao động. 

 

1. Đối tượng áp dụng: Lao động người nước ngoài chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh 

dẫn tới bị cho thôi việc hoặc không thể tiếp tục công việc (TTS, KNĐĐ) 

• Để rõ hơn về chi tiết vui lòng liên hệ tới Cục Quản lý XNK địa phương 

nơi gần nhất. 

 

2. Tư cách lưu trú và thời hạn được cấp: Hoạt động đặc biệt (tokutei-katsudo), 

được phép lao động, thời hạn tối đa 1 năm. 

 

3. Quyền lao động được cấp phép: Tại cơ quan tiếp nhận, thực hiện các hoạt động 

lao động, công việc nhằm trau dồi kỹ năng cho bản thân nhằm chuyển đổi hoặc 

tiếp tục tư cách “Kỹ năng đặc định” 

 



Dưới đây là chi tiết về các hoạt động được chỉ định: 

Tạm dịch: Dựa trên các đạo luật cơ bản về Xuất nhập cảnh và Công nhận người tị nạn, 

nhằm trau dồi kỹ năng, hướng tới việc nhận chứng chỉ Kỹ năng đặc định (thông qua kỳ 

thi kỹ năng), xác nhận sẽ tiếp tục hoạt động lao động tại cơ quan tiếp nhận dưới đây, 

tuân thủ theo nội dung hợp đồng đã ký. 

 

4. Yêu cầu: 

a. Người lao động đăng ký tiếp nhận chính sách (dưới đây gọi là Người 

đăng ký), tiếp tục hoạt động lao động tại cơ quan tiếp nhận với mức thù 

lao tương đương hoặc cao hơn người mang quốc tịch Nhật Bản. 

b. Người đăng ký có nguyện vọng tiếp tục việc trau dồi kỹ năng, hướng tới 

việc nhận chứng chỉ Kỹ năng đặc định thông qua kỳ thi. 

Mặt khác, đối với lao động đang làm việc trong 3 phân ngành chế tạo 

(seizo)  (công nghiệp vật liệu - công nghiệp chế tạo máy móc - công 

nghiệp liên quan điện, điện lực, điện tử), chính sách chỉ áp dụng với 

người thuộc bộ phận được chỉ định. 

c. Cơ quan tiếp nhận có nguyện vọng tiếp nhận người lao động, đồng ý và 

hiểu rõ nguyện vọng của người đăng ký. 

d. Cơ quan tiếp nhận cần đảm bảo việc tiếp nhận đúng cách đối với người 

lao động, tuân thủ các điều luật được đưa ra bởi Bộ Tư pháp, Cục Quản 

lý XNK. 

e. Cơ quan tiếp nhận đảm bảo hỗ trợ tối đa cho người lao động về cả công 

việc và đời sống.  

f. Trong trường hợp cơ quan tiếp nhận gặp khó khăn trong việc tiếp tục hỗ 

trợ người lao động, yêu cầu nhanh chóng thông báo tới Cục Quản lý 

XNK tại các địa phương. 

出入国管理及び難民認定法第 7 条大 1 項第 2 号の基準を定める省令（平成 2 年法務

省令第 16 号）の法別表第 1 の 2 の表の特定技能の項の下欄第 1 号ハに規定する技

能（試験による証明されるものに限る。）を修得するため、下記の本邦の公私の機

関との契約に基づく当該機関の業務に従事する活動 

記 

機関名 OOO 株式会社 

（本店所在地 OO 県 OO 市 OO 町 OO 番 OO 号） 

 


