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1. VẤN ĐỀ VISA LAO ĐỘNG TẠI NHẬT BẢN
Để làm điều dưỡng viên tại Nhật Bản, cần phải có “Visa lao động”.
Tại Nhật, có 3 loại Visa để làm việc với tư cách là điều dưỡng viên gồm “Visa Thực tập sinh kỹ năng”
(TTSKN), “Visa Tokutei” và “Visa Điều dưỡng”.
Thời hạn

Yêu cầu

Năng lực

lao động

cần thiết

tiếng Nhật

Không

Chuyển

Mức lương

Cty XKLĐ

N4 trở lên

Không cao

Cần

×

Không

N4 trở lên

Trung bình

Cần

〇

Chứng chỉ

Không yêu cầu

công tác

Tối đa 5 năm
Visa TTSKN

※１

Visa Tokutei

5 năm

Visa

Không

Điều dưỡng

giới hạn

“Kaigo

※２

Fukushishi”

Tốt

Không
cần

〇

※1 Để làm việc trên 3 năm, bạn cần có đánh giá tốt của nghiệp đoàn quản lý. Nếu không được xếp loại tốt, bạn chỉ có thể làm
việc tối đa 3 năm.
※2 Điều kiện của “Visa Điều dưỡng” không yêu cầu trình độ tiếng Nhật. Tuy nhiên, để có thể thi và lấy được “Kaigo
Fukushishi” (chứng chỉ điều dưỡng Quốc gia của Nhật), bạn cần có năng lực tiếng Nhật tương ứng.

2. VỀ VISA “THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG” (TTSKN)
Thực tập sinh kỹ năng là một chương trình tiếp nhận người nước ngoài tại các khu công nghiệp Nhật Bản
trong một thời gian nhất định cho mục đích chuyển giao kỹ năng từ Nhật Bản sang các nước khác, để họ học
công nghệ, kỹ thuật giúp phát triển nền kinh tế nước nhà.
Theo luật của Nhật Bản, các thực tập sinh kỹ năng không phải là “người lao động”, mà là “thực tập
sinh”, những người đến để học tập các kỹ năng của Nhật Bản.

◆Những cơ sở điều dưỡng Nhật Bản không

◆Cần phải có năng lực tiếng Nhật trình độ N4

thể trực tiếp thuê các thực tập sinh kỹ năng

trở lên

Trường hợp làm việc bằng visa TTSKN, các bạn

Để có thể sang Nhật với tư cách TTSKN, điều kiện

sẽ không thể ký hợp đồng lao động trực tiếp với

cần có là tiếng Nhật trình độ N4 trở lên. Vì vậy,

một công ty Nhật Bản. Cần phải có một công ty

các bạn sẽ được đào tạo tiếng Nhật và các kỹ

xuất khẩu lao động (XKLĐ) Việt Nam và

năng điều dưỡng từ 6 tháng đến 1 năm. Hơn nữa

Nghiệp đoàn quản lý của Nhật.

trước đây khi gia hạn visa năm thứ 2 đòi hỏi

Ngoài ra, để có thể thuê TTSKN, các công ty Nhật

năng lực tiếng Nhật trình độ N3 trở lên, tuy

Bản cần trả một khoản phí quản lý hàng tháng

nhiên các điều kiện đã được nới lỏng từ năm

cho công ty XKLĐ Việt Nam và nghiệp đoàn quản

2019 và có thể gia hạn visa với trình độ N4.

lý Nhật Bản.
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◆Về thời hạn lao động

◆Quy trình sang Nhật theo chế độ Thực tập

Nếu vượt qua kỳ thi sau khi sang Nhật 1 năm, các

sinh kỹ năng

bạn sẽ được thực tập kỹ năng tại Nhật vào năm
tiếp theo. Sau khi sang Nhật 3 năm sẽ được về

Đăng ký ở các Cty XKLĐ

nước một thời gian, nếu có nguyện vọng thì có

▼

thể quay lại Nhật Bản làm việc 2 năm nữa. Nói

Cty XKLĐ tiến hành tuyển chọn

cách khác, các bạn có thể lao động tối đa 5 năm

▼

tại Nhật.

Các cơ sở điều dưỡng sang VN phỏng vấn

Tuy nhiên, sau khi các bạn về nước, để xin gia

▼

hạn visa 2 năm sau đó cần có đánh giá tốt từ

Các cty XKLĐ tiến hành dạy tiếng Nhật

nghiệp đoàn quản lý bên phía Nhật Bản. Cần chú

▼

ý rằng, thông thường các nghiệp đoàn chỉ có thể

Phỏng vấn khi sang Nhật

làm việc tối đa là 3 năm. Do đó, những ai có

▼

nguyện vọng làm việc 5 năm tại Nhật cần tìm

Nghiệp đoàn Nhật Bản giảng dạy (2 tháng)

hiểu, xác nhận trước xem nghiệp đoàn quản

▼

lý đó có uy tín hay không. Sau khi sang Nhật thì

Thực tập tại cơ sở Điều dưỡng

sẽ không thể thay đổi nghiệp đoàn được nữa.

◆Về mức lương

Hết năm đầu tiên

Thi lý thuyết - thực hành

Hết năm thứ 3

Thi thực hành
▼

Chế độ đãi ngộ, lương (theo tháng) và ngày nghỉ

Về nước

của TTSKN giống với người Nhật.

▼

Tuy nhiên, theo luật thì TTSKN không phải
“người lao động” mà là “thực tập sinh”. Thông

Trường hợp có nguyện vọng

thường, các cơ sở điều dưỡng Nhật Bản sẽ có

▼

tiền thưởng 4 tháng một lần nhưng đối với

Phỏng vấn

TTSKN thì quyết định thưởng hay không sẽ tùy

▼
Thực tập thêm 2 năm tại cơ sở Điều dưỡng

thuộc các chủ cơ sở.

▼
Về nước
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3. VỀ VISA “TOKUTEI”
Chương trình TTSKN được tạo ra như một phần đóng góp quốc tế theo luật pháp Nhật Bản, tiếp nhận các
TTSKN trau dồi kỹ năng và kỹ thuật tại các khu công nghiệp Nhật Bản trong khoản thời gian nhất định. Do
đó, mục đích của chương trình TTSKN là để chuyển giao kỹ năng, sau khi hoàn tất thực tập, theo nguyên tắc
là sẽ “về nước” để tiếp tục hoạt động xây dựng nước nhà.
Tuy nhiên, việc giảm tỷ lệ sinh, lão hóa dân số, và tình trạng thiếu lao động ở Nhật Bản là một vấn đề lớn.
Ngoài ra, do các vấn đề như không trả lương, lương thấp và phải tăng ca… phát sinh trong chương trình
TTSKN, một loại visa mới cho mục đích “lao động” đã được tạo ra vào tháng 4 năm 2019. Loại visa lao động
mới này chính là “Visa Tokutei”.

◆Có thể xin được visa chỉ cần thông qua công

◆Điều kiện cần thiết để xin visa Tokutei

ty XKLĐ

Để xin được visa Tokutei ở Việt Nam cần vượt

Năm 2018, Nhật Bản dấy lên một vấn đề xã hội,

qua 3 kỳ thi “Năng lực tiếng Nhật trình độ N4

xưa nay các công ty XKLĐ cũng như nghiệp

(trở lên)”, “tiếng Nhật chuyên ngành Điều

đoàn quản lý đã tiếp nhận một khoản phí với

dưỡng” và “kiểm tra kỹ năng Tokutei”. Vì vậy,

danh mục là “phí quản lý” từ 1 phần tiền

các điều dưỡng viên Việt Nam muốn xin visa

lương đáng lẽ phải trả cho người lao động.

Tokutei, sẽ tiến hành học tập tại công ty XKLĐ để

Chính phủ Nhật Bản cho rằng các “chi phí quản

thi đậu các kỳ thi nói trên.

lý” này là chướng ngại trong việc cải thiện chế độ
đãi ngộ đối với các TTSKN, nên đã tạo ra “Visa

◆Về việc xin “Visa Tokutei” từ Việt Nam

Tokutei” để có thể kết nối, thành lập hợp đồng

Chính phủ Nhật Bản đã hoàn thành việc ký kết

lao động trực tiếp giữa người lao động nước

thỏa thuận với các nước như Cam-pu-chia,

ngoài và các công ty Nhật Bản. Kết quả là, điều

Phi-líp-pin, Mông Cổ…, các điều dưỡng viên các

dưỡng viên từ các nước như Phi-líp-pin, Mông

nước đó đã bắt đầu làm việc tại Nhật bản bằng

Cổ… đã có thể ký hợp đồng trực tiếp với các cơ

visa Tokutei.

sở điều dưỡng và hiện tại đang làm việc tại Nhật

Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam vẫn đang trong

Bản.

quá trình tuyển chọn những “công ty XKLĐ uy

Tuy nhiên, trong thỏa thuận giữa chính phủ Việt

tín”, hiện tại vẫn chưa quyết định được khi nào

Nam và chính phủ Nhật Bản, chính phủ Việt Nam

thì có thể lao động bằng visa Tokutei.

chỉ đồng ý cấp phép cho các công ty XKLĐ uy tín
với mục đích "loại trừ các nhà môi giới xấu" và

◆Ngoại lệ về việc xin “Visa Tokutei”

"loại trừ các công ty XKLĐ xấu". Do đó, các điều

Từ Việt Nam, để sang Nhật bằng visa Tokutei, chỉ

dưỡng viên từ Việt Nam chỉ có thể đến Nhật

có thể thông qua các công ty XKLĐ uy tín được

thông qua một công ty XKLĐ được chính phủ

chính phủ Việt Nam chỉ định. Tuy nhiên, có

Việt Nam cấp phép.

ngoại lệ cho những bạn “du học sinh” và

Ngoài ra, vì “Visa Tokutei” không yêu cầu nghiệp

“thực tập sinh kỹ năng” hiện đang ở Nhật thì

đoàn quản lý tại Nhật Bản, nên có thể được tuyển

có thể xin visa Tokutei tại Nhật.

dụng trực tiếp bởi một cơ sở điều dưỡng Nhật
Bản thông qua một công ty XKLĐ tại Việt Nam.
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◆Có thể chuyển công tác

◆Trình tự sang Nhật theo visa Tokutei

Các thực tập sinh của chương trình TTSKN chỉ có
thể làm việc tại vị trí được chọn là các cơ sở điều

Đăng ký tại các Cty XKLĐ

dưỡng, không thể “chuyển công tác” sang những

▼

nơi làm việc do tự mình lựa chọn. Nhưng với visa
Tokutei, bạn có thể tìm một chỗ làm mới theo

Các Cty XKLĐ tuyển chọn

ý mình và thay đổi công việc nếu bạn cảm

▼

thấy không phù hợp với cơ sở điều dưỡng

Các cơ sở Điều dưỡng sang VN phỏng vấn

hiện tại.

▼

Tuy nhiên, cơ sở điều dưỡng đang thuê điều
dưỡng viên Tokutei có nhiệm vụ phải thông báo

Cty XKLĐ tiến hành dạy tiếng Nhật

đinh kỳ cho cục quản lý xuất nhập cảnh. Trường

▼

hợp cơ sở mới chuyển công tác không biết cách

Vượt qua 3 kỳ thi “Năng lực tiếng Nhật N4”, “Tiếng

thức thông báo cho cục quản lý xuất nhập cảnh,

Nhật chuyên ngành Điều dưỡng” và

điều dưỡng viên đó sẽ bị coi là “cư trú bất hợp

“kỹ năng Tokutei”

pháp” và sẽ bị trục xuất về nước, do đó cần chú ý
vấn đề này khi chuyển công tác.

Phỏng vấn khi sang Nhật

◆Thời hạn lưu trú 5 năm

▼

Với visa Tokutei, thời hạn làm việc ở Nhật có thể
lên đến 5 năm và không thể gia hạn. Tuy nhiên,

Làm việc tại các cơ sở Điều dưỡng, tối đa 5 năm

trong 5 năm đó, nếu lấy được chứng chỉ “Kaigo

▼

Fukushishi” (chứng chỉ điều dưỡng cấp Quốc

Về nước

gia của Nhật Bản), thì có thể đổi sang “Visa
Điều dưỡng”.

4. VỀ “VISA ĐIỀU DƯỠNG”
“Kaigo Fukushishi” là một loại chứng chỉ Quốc gia được Nhật Bản công nhận. Chuyên môn của nó là đào tạo,
chỉ đạo các nghiệp vụ cho các điều dưỡng viên để họ gần gũi, chăm sóc những người gặp trở ngại trong sinh
hoạt hàng ngày do những tổn thương về thể chất cũng như tinh thần dựa trên tình trạng của bệnh nhân. Nếu
lấy được chứng chỉ “Kaigo Fukushishi” này thì có thể xin được tư cách lưu trú theo “Visa Điều dưỡng”.

◆Có thể làm việc lâu dài tại Nhật Bản
Thời hạn của visa TTSKN và Tokutei tối đa là 5 năm, nhưng của visa Điều dưỡng là vô thời hạn. Do đó, tùy
vào nguyện vọng của bạn, có thể làm việc tại Nhật đến khi nào cũng được, sau khi về Việt Nam, nếu có
nguyện vọng thì vẫn có thể quay lại Nhật để làm việc.
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◆Lợi ích trong chế độ đãi ngộ khi có chứng chỉ Kaigo Fukushishi
Kaigo Fukushishi là chứng chỉ Quốc gia duy nhất. Do đó, những điều dưỡng viên có chứng chỉ này thì
lương thưởng cũng sẽ tốt hơn. Vì vậy, so với các điều dưỡng viên TTSKN và Tokutei thì lương của điều
dưỡng viên “Visa Điều dưỡng” là cao nhất.

◆Có thể bảo lãnh gia đình sang Nhật
Các điều dưỡng viên TTSKN và Tokutei không được bảo lãnh gia đình. Tuy nhiên với visa Điều dưỡng thì
được phép bảo lãnh gia đình (vợ/chồng, con cái) sang Nhật.

5. SO SÁNH 3 CHƯƠNG TRÌNH SANG NHẬT LAO ĐỘNG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
Visa TTSKN

Mục đích

Thời hạn lưu trú

Bảo lãnh gia đình

Năng lực tiếng
Nhật

Chuyển giao kỹ năng từ Nhật
Bản

Làm “ca đêm”

Chuyển công tác

Tối đa 5 năm

Không được

Visa Điều dưỡng
Tiếp nhận lao động nước
ngoài có chuyên môn - kỹ
thuật nhất định để đối phó
với tình trạng thiếu lao động
Không giới hạn

Được
(vợ/chồng, con cái)
Không yêu cầu bằng cấp,

N4 trở lên

N4 trở lên

tuy nhiên trình độ cần
tương đương N2 trở lên

tương đương” ở Việt Nam

có thể làm

kỹ thuật

Không được

- kinh nghiệm

Những công việc

ngoài có chuyên môn -

(Ngoài ra) 3 năm

Có “kinh nghiệm làm việc

Fukushishi”

Tiếp nhận lao động nước

(Nghiệp đoàn uy tín) 5 năm

Yêu cầu kiến thức

Chứng chỉ “Kaigo

Visa Tokutei

Thi đậu “Tiếng Nhật
chuyên ngành” và “kỹ

―

năng Tokutei” ở VN

Không

Không

Cần phải có

Hạn chế

Hạn chế

Không giới hạn

Được

Được

Được

Được

Có điều kiện,
từ năm thứ 2 trở đi

Không được
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6. CHỨNG CHỈ QUỐC GIA “KAIGO FUKUSHISHI”
“Kaigo Fukushishi” là chứng chỉ Quốc gia duy nhất về chuyên môn Điều dưỡng tại Nhật. Có 2 cách để
đặt được chứng chỉ này:
1- Sau khi tốt nghiệp trường Điều dưỡng thì tham gia kỳ thi Kaigo Fukushishi. (Khóa học từ trường ra)
2- Sau khi tích lũy kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở điều dưỡng thì tham gia kỳ thi. (Khóa học từ kinh
nghiệm thực tế)
Kỳ thi chứng chỉ Quốc gia Kaigo Fukushishi được tổ chức mỗi năm 1 lần vào tháng 1 hàng năm.

◆Về khóa học “Trường đào tạo điều dưỡng”
Trường đào tạo điều dưỡng là những trường đại học (4 năm), cao đẳng, senmon (trường nghề)… được
cấp phép bởi chính phủ Nhật Bản.
Dễ xin nhập học nhất là các trường senmon. Điều kiện nhập học các trường senmon ở Nhật là có trình độ
tiếng Nhật N2 trở lên, hoặc có thể kiểm chứng rằng thí sinh có năng lực tiếng Nhật tương đương N2
(thường là thi vấn đáp). Thời gian học là 2 năm, sinh viên sẽ được học các kiến thức chuyên môn về ngành
Điều dưỡng.
Học xong senmon vẫn chưa thể trở thành một Kaigo Fukushishi được, sau khi tốt nghiệp, cần phải thi đậu
kỳ thi Kaigo Fukushishi được tổ chức vào tháng 1 hàng năm.

◆Về khóa học từ “Kinh nghiệm thực tế”
Ngay cả khi không tốt nghiệp từ trường diều dưỡng, các điều dưỡng viên đã tích lũy kinh nghiệm
tại các cơ sở điều dưỡng cũng có thể tham dự kỳ thi Kaigo Fukushishi. Đây được gọi là “khóa học từ
kinh nghiệm thực tế”.
Các kinh nghiệm này bao gồm: việc làm thêm, kinh nghiệm của TTSKN, kinh nghiệm từ kỹ năng
Tokutei… Yêu cầu của kỳ thi Kaigo Fukushishi là phải có 3 năm kinh nghiệm trở lên.
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7. VỀ “VISA DU HỌC”
“Visa Du học” là visa cho các học sinh quốc tế vì mục đích học tập tiếng Nhật tại Nhật Bản. Những học sinh
học tại các trường tiếng Nhật, senmon, đại học có thể xin visa này.

◆“Visa Du học” không thể dùng để làm việc được.
“Visa Du học”là visa với mục đích chính là học tập, do đó luật pháp nghiêm cấm thuê học sinh dưới hình
thức “nhân viên chính thức”.
Sau khi đến Nhật bằng visa du học, có nhiều học sinh đã không đến trường mà chỉ toàn đi làm thêm, khi
cục quản lý xuất nhập cảnh phát hiện được sẽ bị “cưỡng chế về nước”, việc đó rất nguy hiểm.
Tuy nhiên, nếu làm thêm chỉ 28 giờ/tuần thì học sinh với visa du học vẫn được phép.

◆Thời hạn visa
“Visa Du học” có thời hạn. Ví dụ visa của học sinh trường tiếng tối đa là 2 năm. Sinh viên tốt nghiệp
trường tiếng cần phải vào đại học…hoặc làm việc tại một công ty Nhật. Ngoài những trường hợp đó. các
sinh viên khác sẽ phải về Việt Nam.

◆Quy định đặc cách của visa Tokutei
Tháng 4/2019, một visa lao động mới được thông qua ở Nhật Bản, gọi là visa Tokutei. Nhưng, các điều
dưỡng viên Việt Nam chỉ có thể sang Nhật thông qua các công ty XKLĐ được cấp phép từ chính phủ. Tuy
nhiên, đối với các TTSKN và Du học sinh đang sinh sống tại Nhật Bản thì có thể tham dự các kỳ thi
kỹ năng Tokutei, sau đó có thể chuyển đổi visa.

◆Để xin được visa Du học
Để xin được visa Du học thì có những điều kiện khác với TTSKN cũng như Tokutei. Việc xin visa Du học
tuy có nhiều yêu cầu, dưới đây là 3 điều kiện đặc biệt nghiêm ngặt đối với học sinh muốn du học Nhật
Bản.

3 điều kiện nghiêm ngặt
Thi đậu chứng chỉ Năng lực tiếng Nhật N5 trở lên
Số dư ngân hàng từ 30.000 USD trở lên
Phải chứng minh rằng số tiền tiết kiệm đó là của mình

Ở Việt Nam, có những ngân hàng cũng như các công ty tư vấn du học có dịch vụ làm hồ sơ du học, tuy
nhiên cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản vẫn không chấp nhận. Việc làm hồ sơ giả của các dịch vụ này
là “vi phạm pháp luật”. Chính vì điều đó, tại V&J, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho học sinh 100% học bổng
(không cần chứng minh tài chính).
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8. THỨ TỰ CÁC BƯỚC ĐỂ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN DO V&J ĐỀ XUẤT
Để làm việc với tư cách điều dưỡng viên tại Nhật, xét về lương thưởng, thời hạn lao động, sự lựa
chọn tốt nhất rõ ràng là “Visa Điều dưỡng”. Tuy nhiên, chứng chỉ Điều dưỡng Quốc gia Kaigo Fukushishi
không phải là thứ có thể dễ dàng đạt được và cần sự chuẩn bị rất vững chắc. Vì thế, việc thi đậu Kaigo
Fukushishi đối với các điều dưỡng viên TTSKN và Tokutei sẽ rất khó khăn.
Với lý do như vậy, V&J đề xuất lộ trình để sau cùng các bạn có thể đạt được “Visa Điều dưỡng”, thông qua
việc trang bị cho các bạn một thời gian học tập tiếng Nhật tại các trường tiếng bằng visa Du học cũng như
các kỹ năng trước khi làm việc thực tế ở các cơ sở điều dưỡng

Học tiếng Nhật tại Việt Nam (6 tháng)
▼
Du học trường tiếng Nhật
Học tiếng Nhật
Làm thêm ở các cơ sở Điều dưỡng để tích lũy kinh nghiệm
▼
Chuyển đổi sang visa Tokutei
Năm đầu

Trong khoảng
năm thứ 2~5

Làm việc với tư cách điều dưỡng viên tại các cơ
sở Điều dưỡng

Dự thi chứng chỉ “Kaigo Fukushishi”

***Nếu lần đầu không đậu ngay thì vẫn còn 3 cơ hội nữa.
▼
Đậu chứng chỉ Quốc gia “Kaigo Fukushishi”

Chuyển đổi sang visa Điều dưỡng

9

9. TỔNG KẾT
Theo trình tự này, các bạn có thể xin được visa Điều dưỡng trong khi vừa học tiếng, vừa làm việc với
tư cách điều dưỡng viên.
Nếu có được visa Điều dưỡng, bạn có thể làm việc tại Nhật bao lâu tùy thích, không có bất kỳ hạn chế nào về
thời hạn cũng như số lần làm việc. Chưa hết, với chứng chỉ Điều dưỡng Quốc gia Kaigo Fukushishi, lương
thưởng với tư cách điều dưỡng viên cũng sẽ tăng lên, có thể phát triển sự nghiệp bản thân.
Các bạn được tự do quyết định phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản với chức vụ “Quản lý điều dưỡng”
hoặc về Việt Nam phát triển sự nghiệp riêng.
Sinh ra trong hoàn cảnh nào, lớn lên ở Quốc gia nào, bố mẹ làm nghề gì, tài sản của gia đình bao nhiêu… vì
nhiều lý do, người ta chỉ có thể tự mình đưa ra “quyết định của đời người” dựa trên những sự lựa chọn hạn
chế.
Nhưng, đời người chỉ có 1 mà thôi.
Nếu bạn tham gia chương trình của chúng tôi, chỉ cần bản thân thật sự cố gắng thì hoàn toàn có thể
sang Nhật du học.. Sinh viên từ bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể học tại Nhật Bản.
Số lượng sinh viên có thể học tập tại Nhật Bản bằng học bổng là 40 bạn mỗi năm.
Với những cơ hội hiếm có nếu chỉ ngồi mà đắn đo thì sẽ vuột mất, chi bằng hãy đưa tay ra, tự mình bắt lấy.
Hãy mạnh dạn lên và liên hệ với chúng tôi.
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