
実習生のみなさん Gửi các bạn thực tập sinh 

にげる まえ 

ちょっと まって！ 
そうだんしましょう 
Trước khi bỏ trốn thì hãy chờ một chút!  

Hãy cũng nhau thảo luận đã 

だまされない Đừng để mình bị lừa!  
「もっとお金がもらえる」「難民申請できる」「簡

単」・・・悪い人がいます。こういう誘いにのらな

いで。 

“Có thể kiếm được nhiều tiền hơn” “Có thể xin tị nạn” “Đơn giản dễ 

dàng”…đó là những người xấu. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ như vậy. 

だいじょうぶ Không sao hết! 
「クミアイが恐い」「帰国させられる」「お金が返せなくな

る」・・・とても恐いですね。でも、「そうだん」すれば守

ってくれます。 

“Sợ nghiệp đoàn” “Bị đuổi về nước” “Không được trả lại tiền”…những điều đó nghe đáng sợ nhỉ. Nhưng chỉ 

cần các bạn “thảo luận” với chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn. 

逃げるとビザがすぐに取り消される場合があります。先

に連絡しておけば、入管が手続してくれます。 

Nếu bỏ trốn thì visa của các bạn sẽ có thể bị hủy ngay lập tức. Nên 

chỉ cần chúng tôi liên lạc trước thì bên cục quản lý xuất nhập cảnh 

sẽ lo thủ tục cho các bạn. 

しょうこ だいじ 
Bằng chứng rất quan trọng. 

給料や残業など証拠を集めておきましょう。

給料、残業時間など紙に書いたもの、写真、

録音もとりましょう。 

Hãy thu thập những chứng cứ về các vấn đề lương và tăng ca. Hãy giữ lại những đoạn thu âm, ảnh chụp, hay 

những thứ có ghi cụ thể về lương hay thời gian tăng ca.  



実習生を保護する法律ができました。 
Pháp luật bảo hộ cho thực tập sinh đã có. 
2017年 11月から「技能実習法」ができました。  
外出の自由や寮費のことなど詳しく決まっています。 
強制帰国は不正になります。 
会社に対する罰則も厳しくなりました。 
すでにいる実習生にはビザの更新時から適用されます。 
Từ tháng 11 năm 2017 thì “luật thực tập sinh kỹ năng” đã được hình 

 thành.Trong đó quy định rõ về những vấn đề như tự do đi ra ngoài 

 hay về thu tiền ký túc xá. 

Việc cưỡng chế về nước là hành vi bất chính. 

Những hình phạt xử lý đối với công ty tiếp nhận cũng trở nên nghiêm 

 khắc hơn.Với những thực tập sinh đang có mặt ở Nhật, luật được áp  

dụng tính từ thời điểm gia hạn visa. 

実習生に申告権（告発）ができました。 
Thực tập sinh cũng có quyền trình báo (khởi tố). 

母国語で相談できます。Tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ 

実習機構の母国語相談から書き込むことができます。 

Các bạn có thể tự viết và trình bày từ trang tư vấn tiếng mẹ đẻ của 

Hiệp hội thực tập sinh kỹ năng. 

⇒http://www.otit.go.jp/notebook/ 

技能実習機構 

Hiệp hội thực tập sinh kỹ năng⇒http://www.otit.go.jp/ 

日本人に頼むこともできます。 
労働基準法は全国の労基署で、母国語で申告（告発）することができますが、本人がしな
ければなりません。実習生は労基法も入管法も違反があれば訴える（申告）ことができる
ようになりました。委任状があれば誰でも代理人になることができます。 
このリーフはそのために作成しました。 

Hoặc các bạn có thể nhờ người Nhật. 

Theo luật tiêu chuẩn lao động thì có thể trình báo (khởi tố) bằng tiếng mẹ đẻ ở tất cả các cơ sở lao động trên 

toàn quốc, nhưng bắt buộc tự bản thân người đó phải làm.  

Thực tập sinh có thể khiếu nại (khởi tố) nếu có vi phạm về luật lao động hay luật xuất nhập cảnh. Chỉ cần có 

giấy ủy quyền thì người khác có thể làm thay. 

Mẫu này được làm để hướng dẫn cho việc tư vấn- khai báo. 

―――発行 愛労連・くれまつ TEL052-871-5433 FAX 052-871-5618―――  



Tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa- Tiếng Việt 

Tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa 母国語による相談ベトナム語 

○ Chúng tôi tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa cho các thực tập sinh kỹ thuật về: 

 技能実習生のための母国語アドバイス 

・ Cuộc sống sinh hoạt tại Nhật 日本での生活 

・ Việc thực tập kỹ năng   ...技術研修 

Các bạn có nội dung cần tư vấn thì hãy thông báo bằng điện thoại, thư, thư điện tử 

相談する内容がある場合は、電話、メール、電子メールで通知してください 

○ Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang gặp rắc rối trong thực tập kỹ năng. 

 技能実習で困っていることがあったら,当方まで問い合わせ下さい。 

Ví dụ như là......例えば 

・ Bạn không được trả tiền làm thêm giờ.残業代を正しく払ってもらえない 

・ Bạn bị bạo lực 暴力をふるわれた 

・ Nội dung công việc khác với hợp đồng đã ký 契約書の内容と違うことがある 

・ Bạn bị yêu cầu giữ hộ chiếu パスポートをとられた 

・ Bạn không thể tự do đi ra ngoài  外泊、外出の禁止... 

○ Bạn cũng có thể "khai báo" cả việc tổ chức thực hiện thực tập kỹ năng hay tổ chức giám sát vi phạm 

pháp luật về thực tập kỹ năng.  

技能実習に関わる不正や、労働法に違反する問題の両方を相談、「申告」（告発）することがで
きます。 

Tư vấn và khai báo từ trang tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa 

母国語の相談窓口からの相談と報告 

Tiếp nhận thông tin 24 giờ hàng ngày 毎日 24 時間いつも受信メッセージを受け入れます。 

Trong trường hợp đã nhận được thư điện tử trong thời gian ngoài thứ hai, thứ tư, thứ sáu (11:00 ~ 

19:00), với nội dung tư vấn cần trả lời thì sẽ được xử lý vào ngày tư vấn bằng điện thoại gần nhất sau 

ngày nhận được thư điện tử. Câu trả lời sẽ nhận được sau ngày tiếp theo. Tùy theo nội dung có trường 

hợp cần cho chúng tôi thêm thời gian. 

月曜日、水曜日、金曜日以外の日（11：00〜19：00）に電子メールを受信した場合、返信を必要とす

る相談は、電子メールを受信した日から次の電話相談日に処理されます。応答は翌日以降に発行されま

す。質問の内容に応じて、時間がかかる場合があります。 

Với các bạn khai báo, các bạn sử dụng lần đầu tiên.（初めての方） 

Với các bạn được tư vấn đã sử dụng từ lần 2 trở đi.（2 回目以降の方） 

Các bạn sử dụng từ lần 2 trở đi thì có thể rút gọn nội dung hướng dẫn sử dụng 

2 回目以降の方はユーザーガイドをスキップしてください 

  



Phương pháp tư vấn và khai báo khác ngoài trang tư vấn bằng tiếng bản ngữ. 

 母国語での相談以外の助言や報告方法 

Tư vấn bằng điện thoại 電話相談 

Thứ hai, thứ tư, thứ sáu 月曜日、水曜日、金曜日（ベトナム語） 

11:00 - 19:00 

Số điện thoại: 電話 0120-250-168 

(Miễn phí)無料通話 

Trong trường hợp gọi điện vào thời gian ngoài thứ hai, thứ tư, thứ sáu (11:00 ~ 19:00) thì hãy nhắn lại 

nội dung cần tư vấn vào máy trả lời tự động. Về nội dung tư vấn cần câu trả lời thì sẽ xử lý vào ngày tư 

vấn gần nhất sau ngày nhận được cuộc gọi. サービス時間外（11:00 から 19:00 まで）に電話をする場

合は、音声メッセージを残してください。返事を必要とする事項については、コール後の次の相談日に

対応します 

Thứ hai, thứ tư, thứ sáu trùng vào các ngày lễ, ngày nghỉ tết của Nhật (ngày 29/12 ~ ngày 03/01) là 

ngày nghỉ. 

他の言語の日、日本の休日と祝日（12 月 29 日〜1 月 3 日）は休日です 

Tư vấn bằng thư 手紙による相談 

Hãy gửi tới địa chỉ dưới đây 送り先 

108-0022 

Tokyo, Minato-ku, Kaigan 3-9-15 

LOOP-X Building 3F 

Gaikokujinn Ginojishu Kiko 

Ginojishu-bu Enjyo-ka 

 

〒１０８-００２２ 

東京都港区海岸３－９－１５ ＬＯＯＰ－Ｘ３階 

外国人技能実習機構技能実習部援助課 

電話番号：０３－６７１２－１９３８ 

 

Để bảo mật thông tin cá nhân của bạn thì hãy ghi địa chỉ liên hệ của bạn và phương pháp liên lạc 

mong muốn trong nội dung thư. 

あなたのプライバシーを保護するために、手紙の本文の中にあなたの連絡先と希望する連絡方法を明記

してください。 

  



Dành cho người sử dụng tư vấn bằng tiếng bản địa lần đầu tiên.- Tiếng Việt 

母国語相談初めての方へ 

Dành cho người sử dụng tư vấn bằng tiếng bản địa lần đầu tiên. 

初心者むけ 
Tư vấn bằng tiếng bản ngữ tiếp nhận nội dung tư vấn và khai báo từ các bạn thực tập sinh kỹ năng. 

技能実習生の相談と「申告」に母国語で対応します 

Khai báo là gì 「申告」（告発）について 

Về khai báo 申告について 

 Thực tập sinh kỹ năng có thể khai báo với Bộ trưởng Bộ tư pháp hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao 

động và Phúc lợi về hành vi vi phạm pháp luật thực tập kỹ năng của tổ chức thực hiện thực tập 

kỹ năng hay tổ chức giám sát. 

実習生は技能実習の内容や労働法などの違反について法務大臣と厚生労働大臣に申告（告発）

することができます。 

 Tổ chức thực hiện thực tập kỹ năng hay tổ chức giám sát không được lấy lý do việc đã bị khai 

báo để đối xử bất lợi như dừng thực tập kỹ năng... với các thực tập sinh kỹ năng 

実習実施者や監理団体は申告したことを理由に実習を辞めさせたり、不利益になることをして

はいけません。 

 Việc khai báo cũng có thể thực hiện thông qua người đại diện đã có giấy ủy quyền. 

申告は代理人に委任することができます。（委任状を書いてください） 

 Khi muốn khai báo bằng ngôn ngữ bản địa thì có thể thực hiện thông qua cửa sổ tư vấn bằng 

tiếng mẹ đẻ. 

 母国語相談窓口で相談することもできます。 

Điều kiện để khai báo 申告条件 

1. Hãy cung cấp các thông tin bên dưới để chứng minh là thực tập sinh kỹ năng. 

あなたが技能実習生であることを証明するために以下の情報を提出して下さい。 

(1) Quốc tịch 国籍 

(2) Họ tên  氏名 

(3) Ngày tháng năm sinh 生年月日 

(4) Giới tính 性別 

2. Hãy làm rõ tên của tổ chức thực hiện thực tập kỹ năng hay tổ chức giám sát muốn khai báo. 

実習機関や監理団体などあなたが訴える相手を明確に書いて下さい 

3. Hãy làm rõ về tình hình thực tế như là đã vi phạm quy định pháp luật đào tạo kỹ năng khi nào, 

ai vi phạm, vi phạm ở đâu và vi phạm như thế nào. 

Ngoài ra, hãy chuẩn bị tài liệu và vật chứng cứ có thể chứng minh sự thật đó một cách khách 

quan nếu có. 

技能実習法、労働条件の違反など、実際の状況を明確にしてください。また、入手可能であれ

ば、客観的に立証できる資料と証拠を用意してください。 

4. Hãy làm rõ ý định muốn khai báo. 

あなたの意図を明確にしてください。 



* Trường hợp muốn giữ bí mật việc đã tư vấn, khai báo với của tổ chức thực hiện thực tập kỹ năng hay 

tổ chức giám sát thì hãy cho chúng tôi biết nguyện vọng đó. 

あなたが相談したこと、他に相談した人などを秘密にしてほしい場合は、その旨を知らせて下さい。 

Về đối ứng của Cơ quan sau khi nhận khai báo.  

申告を受けた後の技能実習機構からの回答について 

 Hỏi rõ chi tiết từ thực tập sinh kỹ thuật đã khai báo. 

技能実習について詳しい情報を調べることがあります 

 Cơ quan sẽ thực hiện điều tra với tổ chức thực hiện thực tập kỹ năng hay tổ chức giám sát bị 

nghi ngờ vi phạm và sau đó truyền đạt kết quả điều tra... cho người yêu cầu. 

違反の疑いがある場合は実習実施者、監理団体などを調査し、その結果を申告者にお知らせしま

す。 

Trường hợp không thỏa mãn điều kiện khai báo. 申告の要件を満たしていない場合 

Dù trường hợp không thỏa mãn điều kiện khai báo, thì sẽ xử lý như là cung cấp thông tin vi phạm 

pháp luật liên quan đến tổ chức thực hiện thực tập kỹ năng hay tổ chức giám sát. 

申告の要件を満たしていない場合でも、監督機関または実習実施者に関する法律違反に関する情報とし

て取り扱います。 

Tư vấn 相談 

Về tư vấn ngoài việc khai báo, sẽ tiếp nhận trong các trường hợp dưới đây:  

申告にいたらない場合でも以下のような相談を受け付けます： 

 Khi có khó khăn, lo lắng trong công việc hoặc cuộc sống hàng ngày  

仕事や日常生活についての困り事、心配 

 Khi muốn được hướng dẫn về tôn giáo, đồ ăn, tập quán, quan điểm 

宗教、食べ物、習慣、考え方など相談したい 

 Khi không hiểu các chỉ thị tại nơi thực tập kỹ năng, khi gặp rắc rối do bất đồng quan điểm cũng 

như tập quán sinh hoạt 

不安や生活習慣のためにトラブルが起きたとき、実習での指示が理解できないとき 

 Khi không thể tiếp tục thực tập do tình hình kinh doanh của nơi thực tập mà không được Đơn 

vị quản lý giúp đỡ tìm kiếm nơi thực tập mới 

会社の都合で実習が継続できなくなったのに、新しい実習先を探してくれない 

 Khi có nguyện vọng thay đổi nơi thực tập khi chuyển sang chương trình thực tập kỹ năng số 3 

nhưng không được Đơn vị quản lý giúp đỡ tìm kiếm nơi thực tập mới 

技能実習３号への移行を希望しているが、そのための実習先を監理団体が探してくれない場合 

 Khi có vấn đề không hiểu về Chế độ thực tập kỹ năng 

技能を習得するうえで必要な条件がそろっていない場合 

 Khi không biết xin tư vấn tại đâu các vấn đề về Luật pháp và các chế độ của Nhật Bản 

日本の法律や様々な制度について相談する相手がわからない 

Đã xác nhận 戻る 

Quay lại Đã xác nhận 〝確認済み〟 

  



Nội quy sử dụng- Tiếng Việt 利用規約 ベトナム語 

Nội quy sử dụng 利用規約 

Người dùng khi đăng ký người sử dụng phải tuân thủ nội quy sau đây: 

Nội quy sử dụng này (dưới đây gọi là "OTIT") là bản quy định điều kiện sử dụng khi Tổ chức thực tập 

kỹ năng người nước ngoài (dưới đây gọi tắt là "tổ chức") cung cấp hỗ trợ thay đổi địa điểm thực tập kỹ 

năng thông qua trang web này. Người sử dụng phải tuân thu quy định của trang web này. 

Điều 1 (Áp dụng) 

OTIT được áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc sử dụng trang web này giữa người sử 

dụng và Tổ chức. 

Điều 2 (Đăng ký người sử dụng) 

1. Người có nguyện vọng đăng ký phải đăng ký người sử dụng theo phương pháp mà Tổ chức quy 

định, và khi Tổ chức chấp thuận việc đăng ký này thì việc đăng ký người sử dụng coi như hoàn thành. 

2. Trường hợp Tổ chức nhận thấy người xin đăng ký là người sử dụng có những lý do dưới đây thì có 

thể không chấp thuận yêu cầu đăng ký, và không có nghĩa vụ cung cấp lý do không chấp thuận đăng 

ký. 

(1)Trường hợp có gian lận khi yêu cầu đăng ký người sử dụng 

(2)Trường hợp là yêu cầu của người đã từng vi phạm OTIT 

(3)Những trường hợp khác khi tổ chức xác định việc đăng ký người sử dụng không thích hợp 

Điều 3 (Quản lý tài khoản người sử dụng) 

1. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người sử dụng tại trang web này 

2. Người sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể chuyển nhượng hoặc cho mượn tài 

khoản người sử dụng cho bên thứ ba. Trường hợp tài khoản người sử dụng được đăng nhập thống 

nhất với thông tin đăng ký, Tổ chức sẽ coi đó là việc sử dụng do bản thân người sử dụng đang đăng ký 

tài khoản người sử dụng đó thực hiện. 

Điều 4 (Các trường hợp nghiêm cấm) 

Người sử dụng không được có các hành vi dưới đây khi sử dụng trang web này. 

(1)Có hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức, trật tự nơi công cộng 

(2)Hành vi liên quan đến hành vi phạm tội 

(3)Hành vi cản trở, phá hoại chức năng hệ thống mạng hoặc máy chủ của Tổ chức 

(4)Hành vi gây cản trở việc vận hành trang web của Tổ chức 

(5)Hành vi thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân... liên quan đến người sử dụng khác 

(6)Hành vi giả danh người sử dụng khác 

(7)Hành vi cung cấp lợi ích gián tiếp hoặc trực tiếp cho các thế lực chống đối xã hội liên quan đến 

trang web của Tổ chức 

(8)Các hành vi khác do tổ chức phán đoán là không thích hợp 

Điều 5 (Các trường hợp dừng cung cấp dịch vụ của trang web này) 

1. Tổ chức có thể dừng hoặc tạm dừng cung cấp tất cả hoặc một phần dịch vụ trang web này mà 

không cần báo trước cho người sử nếu thuộc một trong các trường hợp, nguyên nhân dưới đây. 

(1)Trường hợp tiến hành cập nhật hoặc kiểm tra bảo trì hệ thống máy tính liên quan đến trang web 

hoặc trang chủ của Tổ chức 

(2)Trường hợp bất khả kháng như khi có động đất, sét, hỏa hoạn, mất điện, thiên tai... dẫn đến việc 

cung cấp dịch vụ của trang web này gặp khó khăn 

(3)Trường hợp bị dừng do máy tính hoặc đường truyền... gặp sự cố 



(4)Trường hợp thay đổi các chính sách của chính phủ..., cần tạm dừng trag web này 

(5)Trường hợp khác do Tổ chức nhận thấy gặp khó khăn trong việc cung cấp trang web này 

2. Về việc dừng hoặc gián đoạn cung cấp trang web này làm tổn thất hoặc gây mất lợi ích cho người 

sử dụng hoặc bên thứ ba, Tổ chức không chịu bất kì trách nhiệm nào dưới bất kì lý do nào. 

Điều 6 (Hủy bỏ đăng ký và Hạn chế sử dụng) 

1. Tổ chức có thể hủy bỏ đăng ký của người sử dụng hoặc hạn chế sử dụng một phần hay toàn bộ 

trang web này đối với người sử dụng mà không cần báo trước trong các trường hợp dưới đây. 

(1)Trường hợp vi phạm một trong các điều khoản của OTIT 

(2)Trường hợp gian dối trong các mục đăng ký 

(3)Trường hợp khác do Tổ chức phán đoán là người sử dụng không thích hợp sử dụng trang web này 

2. Tổ chức không chịu bất kì trách nhiệm nào về những tổn hại phát sinh cho người sử dụng do những 

hành vi Tổ chức thực hiện dựa theo các điều khoản này. 

Điều 7 (Miễn trừ trách nhiệm) 

1. Miễn trừ trách nhiệm của Tổ chức trong trường hợp không phải do cố ý hay lỗi nghiêm trọng. 

2. Trong trường hợp chịu trách nhiệm với lý do nào đó, Tổ chức chỉ chịu trách nhiệm bồi thường trong 

phạm vi thiệt hại có thể phát sinh thông thường. 

3. Tổ chức không chịu bất kì trách nhiệm nào về việc giao dịch, liên lạc hoặc tranh chấp... phát sinh 

giữa người sử dụng và người sử dụng khác hoặc với bên thứ ba. 

Điều 8 (Thay đổi nội dung trang web) 

Tổ chức có thể thay đổi nội dung trang web này hoặc tạm dừng cung cấp trang web này mà không 

cần báo cho người sử dụng, và Tổ chức không chịu bất kì trách nhiệm nào về những thiệt hại phát 

sinh do những việc này gây ra cho người sử dụng. 

Điều 9 (Thay đổi nội quy sử dụng) 

Trong trường hợp cần thiết, bất cứ lúc nào Tổ chức cũng có thể thay đổi OTIT và không cần thông báo 

cho người sử dụng 

Điều 10 (Thông báo hoặc liên lạc) 

Thông báo hoặc liên lạc giữa người sử dụng và Tổ chức được thực hiện theo phương pháp mà Tổ 

chức quy định. 

Điều 11 (Cấm chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ) 

Người sử dụng không có sự chấp thuận trước bằng băn bản của Tổ chức thì không được phép chuyển 

nhượng hay thế chấp quyền lợi và nghĩa vụ theo vị trí trên hợp đồng sử dụng hoặc theo OTIT cho bên 

thứ ba. 

Điều 12 (Cơ sở luật pháp và tòa án quản lý) 

1. OTIT giải thích căn cứ theo pháp luật Nhật bản 

2. Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến trang web này, tòa án tại nơi có trụ sở chính của Tổ 

chức sẽ là cơ quan phán xử. 

Quay lại Đã xác nhận 

 

  



利用規約 

登録ユーザーは以下の規則を遵守しなければなりません。 

これらの利用規約（以下「OTIT」といいます）は、技能実習機構（以下、「組織」）が、このウェブサ

イトを通じて技術トレーニングプロバイダを変更するためのサポートを提供する際の利用条件を定義し

ます。私たちは、これらの OTIT に従ってウェブサイトを使用するようにユーザーに依頼します。 

第 1 条：適用 

範囲本 OTIT は、ユーザーと組織との間の本ウェブサイトの使用に関連するすべての事項に適用されま

す。 

第 2 条利用者登録 

1.利用者登録申請は、登録登録者が本会が定める方法により行うものとし、この申請を承認した機関に

対しユーザー登録が完了する。 

2.組織は、下記の根拠があると判断した場合は、申請を否認することを選択することができ、この措置

の理由を開示する義務はない。 

（1）登録登録者がユーザー登録申請の虚偽事項を報告した場合（2）過去にこれらの OTIT に違反した

者によって申請がなされた場合（3）見込み登録者がユーザー登録の対象にならないこと 

第 3 条：ユーザーID 管理 

1.ウェブサイトのユーザーID を管理するのはユーザーの責任です。 

2.ユーザーは、いかなる状況においても、ユーザーID を第三者に譲渡したり、貸与したりすることはで

きません。組織は、ログイン時にユーザーID と登録情報が一致する場合、登録ユーザーによって使用が

行われているものとみなします。 

第 4 条：禁止 

事項本ウェブサイトを使用する際に、以下の項目のいずれかを使用することは禁止されています。 

（1）公衆の倫理または法律の違反 

（2）犯罪行為に関する行為 

（3）組織のサーバーまたはネットワークの機能を破壊する、 

（4）組織のウェブサイトの運営を損なう 

（5）他のユーザーの個人情報を収集または蓄積すること 

（6）他のユーザーの身元を証明すること 

（7）組織のウェブサイトに関連して反社会的勢力に直接的または間接的に利益を提供すること 

（8）組織が不適当とみなすその他の行為 

第 5 条：ウェブサイト提供の停止 

1.組織は、以下の理由のいずれかが存在すると判断した場合、事前にユーザーに通知することなく、ウ

ェブサイトの全部または一部の提供を停止することができる。 

（1）組織のホームページ又は本ウェブサイトに係るコンピュータシステムの保守点検又は更新を行う

場合 

（2）地震、雷、火災、停電、自然災害等によりウェブサイトの提供が困難になった場合やむを得ない

事情 

（3）コンピュータまたは通信線が事故に動作を停止する場合 

、政府の政策または同様の変化は、このウェブサイトの停止を必要とする場合 

（4）組織が他と判断した場合 

（5）このウェブサイトの提供が困難です 

2.本ウェブサイトの提供を中断したことにより、利用者または第三者が被った損害や利益の損失に関わ

らず、機構は一切の責任を負いません。 



第 6 条：使用制限とキャンセル登録 

1.組織は、ユーザにこのウェブサイトの全部または一部の使用を制限するか、または、以下の項目のい

ずれかが適用予告なしにユーザの登録を取り消すことができる： 

任意の項目 

（1）に違反してこれらの OTIT  

（2）登録項目に含まれる虚偽の事実が明らかになった場合 

（3）組織がウェブサイトの使用が適切でないとみなす場合 

2. 組織は、そのようなユーザーによって行なわれた行為の結果としてユーザーが被った損害に対して、

責任を負わないものとします 

第 7 条：除外 

1.組織は、そのような不履行が意図的でない場合、または組織の重大な過失により、その職務の不履行

に対する責任から除外される。 

2.組織は、何らかの理由により責任を負う場合であっても、通常発生する損害の範囲内で補償の責任を

負うものとする。 

3.本ウェブサイトに関連して、お客様と他のユーザーまたは第三者との間で生じる取引、連絡、紛争ま

たはこれに類する行為について、組織は責任を負うものではありません。 

第 8 条ウェブサイト 

の内容の変更組織は、利用者に通知することなく、本ウェブサイトの内容を変更したり、本ウェブサイ

トの提供を停止したりすることがあります。 

第 9 条：OTIT の変更 OTIT の変更 

は、必要と認められる場合には、OTIT をユーザーに通知することなく変更することができる。 

第 10 条：通知又は通信 

ユーザーと組織との間の通知又は対応は、組織が定める方法で行うものとする。 

第 11 条：転送権利義務の禁止 

利用者が担保としてその使用許諾契約書に基づいて位置、または権利および組織による事前の書面によ

る承諾なしに第三者にこれらの OTIT から生じる義務を譲渡または提供することはできません。 

第 12 条：管轄 

1.これらの OTIT は、日本国の法律に準拠します。 

2.本ウェブサイトに関する紛争が生じた場合、本部の管轄裁判所は専属管轄権を有するものとします。 

戻る 確認済み 

  



NativNhững điều cần chú ý khi điền 記入時の注意点 

Trường hợp khai báo 「申告」の場合 

 Trường hợp khai báo mà nặc danh sẽ không thể tiếp nhận. Nên nhất thiết hãy điền đầy đủ 

họ tên, giới tính, quốc tịch, khu vực, ngày tháng năm sinh, nội dung thực tập kỹ năng. 

匿名での報告はできません。あなたの氏名、性別、国籍または出身地、生年月日、技能実習

の詳細を必ず入力してください。 

 Ngoài ra, những hạng mục không bắt buộc phải điền thì hãy cố gắng điền trong khả năng 

có thể để xác định được thực trạng.  

他の項目は必須ではありませんが、事実を確認できるようにできるだけ入力してください。 

Trường hợp tư vấn ngoài khai báo 「申告」以外の場合 

 Trường hợp tư vấn thì nặc danh cũng có thể được tiếp nhận, nhưng khi đó hãy đánh dấu 

vào hạng mục "có hay không nguyện vọng nặc danh". 

相談は匿名で行うことができます。そのような場合は「匿名」ボタンをチェックして下さい 

Trường hợp người được ủy quyền đi khai báo, xin tư vấn thay 

相談を受けた代理人による申告 

 Trường hợp này nếu nặc danh thì không thể tiếp nhận, nên hãy điền vào các cột hạng mục 

nhất thiết phải điền. 

* Cần phải có giấy ủy quyền, nên hãy gửi bản gốc đến địa chỉ sau: 

匿名で問題を処理することはできませんので、必要な項目を入力してください。 

*委任状の書簡が必要です。委任状の原本を下の住所に送付してください 

 

108-0022 

Tokyo, Minato-ku, Kaigan 3-9-15 

LOOP-X Building 3F 

Gaikokujinn Ginojishu Kiko 

Ginojishu-bu Enjyo-ka 

 〒１０８-００２２  

東京都港区海岸３－９－１５ ＬＯＯＰ－Ｘ３階 

外国人技能実習機構技能実習部援助課 

 

Hãy đánh dấu vào nội dung muốn tư vấn.(có thể lựa chọn nhiều nội dung)  

下のリストから項目を選択してください（該当するすべての項目を選択してください） 

 Việc liên quan đến chế độ thực tập sinh kỹ năng 技能実習に関すること 

 Việc liên quan đến các chế độ khác その他の内容 

 Quản lý không thỏa đáng 不適正な管理 

 Điều kiện lao động như tiền lương, làm thêm giờ 賃金、残業などの労働条件 



 Khác loại công việc 職種の間違い 

 Tiền hủy hợp đồng, tiền bồi thường 罰則、罰金、保証金など 

 Liên quan đến về nước giữa chừng 途中帰国の心配 

 Liên quan đến cơ quan phái cử 送り出し機関に関すること 

 Việc liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động 社会保険、労働保険に関すること 

 Việc liên quan đến thay đổi nơi thực tập 実習機関の変更について 

 Tư vấn về đời sống thường ngày 日常生活に関するアドバイス 

 Vấn đề về sức khỏe 健康問題 

 Vấn đề liên quan đến quan hệ con người 人間関係について 

 Các vấn đề khác  その他自由記入 

Muốn tư vấn gấp (Trường hợp bản thân đang bị nguy hiểm … thì hãy đánh dấu kết 
hợp với ghi như bên trên.) 緊急にアドバイスが必要です（身体的虐待などを経験している
場合は、このボックスも選択してください）。 

Khai báo 申告する 

Tư vấn 相談する 

Quay lại トップページに戻る 

  



Native Language Consultation- Tiếng Việt 母国語相談 

Bạn là (Có thể chọn nhiều mục) 誰が・・（複数選択可） 

  Tổ chức thực hiện thực tập kỹ năng 実習実施者（会社） 
  Ban giám đốc hoặc nhân viên của tổ chức thực hiện thực tập kỹ năng  

  実習実施者の役員又は職員 
  Tổ chức giám sát 監理団体 
  Ban giám đốc hoặc nhân viên của tổ chức giám sát 監理団体の役員又は職員 
  Vị trí khác その他 

 

Thời gian いつ（開始） 

 年月日〜 年月日(終了) 

Địa điểm (có thể chọn nhiều mục) 場所（複数選択可） 

  Địa điểm thực tập 実習先（会社） 
  Địa điểm khác その他の場所 

 

Có muốn trình báo lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và 

Phúc Lợi hay không? (xác nhận lại)  

    法務大臣及び厚生労働大臣に申告する意思がありますか（再確認） 

  có はい 
  không いいえ 

Có hợp tác tiếp tục cung cấp thông tin… nữa không? 

引き続き情報提供等への協力をしますか？ 

  có 
  không 

Có muốn giữ bí mật việc đã khai báo, xin tư vấn với tổ chức giám sát, tổ chức 
thực hiện thực tập kỹ năng hay không? 
あなたは申告/相談したことを監理団体、実習実施者（会社）その他に秘密にしてほしいで
すか？ 

  có (muốn giữ bí mật) はい（秘密にしておきます） 
  không (không cần) いいえ（秘密にする必要はありません） 

 Có muốn liên lạc về kết quả? 結果について問い合わせたいですか？ 

  có はい 

  không いいえ 

 Có tài liệu có thể chứng minh khách quan việc vi phạm pháp luật?  

   法律違反などを客観的に証明する資料はありますか？ 

 có 
  không 

Phương pháp liên lạc từ nay về sau 今後、あなたに連絡する方法 

 



Nội dung tư liệu có thể chứng minh khách quan việc vi phạm pháp luật 

違反を客観的に証明できる資料内容 

 

Thông tin của thực tập sinh kỹ năng 技能実習生の情報 

Họ tên 名前 （母国語で可）※必須 

※ 

Họ tên (ghi bằng tiếng việt không dấu) アルファベット（パスポートの名前） 

※必須 

Có muốn giấu tên hay không 匿名にするかどうか 

  Yes はい 
  No いいえ 

Tuổi 年齢※必須 

※ 

Giới tính 性別 

  Một người đàn ông 男 

  Fem 女 

Quốc tịch, khu vực 国籍・地域 ※必須 

※ 

Ngày tháng năm sinh (dương lịch)生年月日（西暦）※必須 

※ 

Số thẻ lưu trú 在留カード番号※必須 

※ 

Ngày tháng năm nhập cảnh (dương lịch) 入国日（西暦 年月日） 

 

Thời hạn lưu trú (ngày tháng năm) 在留期限（年月日） 

 

thực tập sinh 技能実習生 
       ―――

（1 号、２号、イ、ロ） 

Nội dung thực tập kỹ năng 実習職種 

 



Địa chỉ 実習生住所 

 

Số điện thoại 電話番号 

 

Địa chỉ Email メールアドレス 

 
Thông tin địa điểm thực hiện thực tập 実習実施者（会社）情報 

Tên của tổ chức thực hiện đào tạo thực tập sinh kỹ năng 実習実施者名※必須 

※ 

Địa chỉ  実習実施者住所 

 

Thông tin địa điểm thực hiện thực tập 実習実施場所情報 

Địa điểm thực hiện thực tập 実習実施場所の名前 

 

Địa chỉ 実施場所住所 

 

Thông tin của tổ chức giám sát 監理団体の情報 

Tên tổ chức giám sát 監理団体名※必須 

※ 

Địa chỉ 監理団体住所 

 

Thông tin người được ủy quyền 代理人の情報 

Họ tên người ủy quyền 代理人氏名 

 

Họ tên người ủy quyền (viết tiếng việt không dấu) 代理人氏名（ローマ字） 

 

Số điện thoại 代理人電話番号 

 

Địa chỉ Email 代理人メールアドレス 

 

Địa chỉ 代理人住所 

 

Quan hệ với người muốn tư vấn 相談者との関係 

 



Nội dung cụ thể cần tư vấn 不正と思われる法律と内容 

Tên cơ quan phái cử 送り出し機関名 

 

Luật liên quan đến thực tập sinh kỹ năng 技能実習法 

 

Luật quản lý xuất nhập cảnh 入管法 

 

Luật lao động 労働法 

 

Mục khác その他 

 

Nội dung cụ thể cần tư vấn 申告・相談の具体的な内容 

Nội dung cần tư vấn xin hãy viết cụ thể về thời gian, nơi phát sinh, người nào, đối với ai, chuyện gì, 

tại sao, như thế nào ... 具体的に「いつ、どこで、誰に、何を、なぜ、どのように」詳しく
かいてください。 

 

Confirmed 確認済み 

Return 戻る 

 


