Chính sách hỗ trợ tuyển dụng tiếp tục với TTS, KNĐĐ gặp khó khăn không thể tiếp tục công việc do dịch bệnh
- Phối hợp nhanh chóng giữa các cơ quan có chức tránh nhằm mục tiêu hỗ trợ tìm công việc mới nhanh chóng -

MỤC TIÊU
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 doanh nghiệp mới (特定産業分野 - 14 phân ngành KNĐĐ), 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. Ngoài ra, trong tình hình khó khăn khi đi lại giữa 2 nước, cục XNK cũng có các chính sách xúc tiến lao động tại các phân ngành thiếu hụt lao động.

TÓM LƯỢC VỀ CHÍNH SÁCH
Cục XNK liên tục chia sẻ thông tin với các nghiệp đoàn và cơ quan có trách nhiệm, nắm rõ tình hình TTS, KNĐĐ đang gặp khó khăn do dịch bệnh, đưa ra các chính
sách hỗ trợ trong trường hợp người lao động có nguyện vọng chuyển công việc sang một phân ngành khác thuộc 14 phân ngành KNĐĐ.
Thêm vào đó là liên kết với các Trung tâm thông tin hỗ trợ người nước ngoài, tiếp nhận và giải quyết các vấn đề một cách thoả đáng.

CHÍNH SÁCH VỀ TƯ CÁCH LƯU TRÚ
Tư cách lưu trú "Hoạt động đặc biệt"
Kéo dài tối đa 1 năm
Áp dụng từ 20/04/2020 (dự kiến)

Yêu cầu
Mức lương cơ bản tương đương lao động có quốc tịch Nhật Bản
Có nguyện vọng trau dồi các kỹ năng cho kỳ thi tay nghề KNĐĐ
Cơ quan tiếp nhận đảm bảo tiếp nhận đúng cách đối với lao động người nước ngoài, tuân thủ quy định và luật pháp
Cơ quan tiếp nhận có nhiệm vụ hướng dẫn và giúp đỡ người lao động trau dồi tay nghề.
・ Cơ quan tiếp nhận có nhiệm vụ hỗ trợ người lao động tối đa trong thời gian sinh sống tại Nhật Bản
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Trung tâm nhân lực Phúc lợi xã hội các tỉnh thành

○ Với tất cả các phân ngành
Các ban ngành, đoàn thể địa phương
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