
Visa Kỹ năng đặc

định là gì?Các yêu cầu và lưu ý đểchuyển đổi sang Kỹ năngđặc định là gì?

Thủ tục xin visa cụ

thể như thế nào?

Tổng đài tư vấn

Website của Bộ Quản lý Cư trú và Xuất nhập cảnh
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00064.html  

Các Cục Quản lý Cư trú và Xuất nhập cảnh địa phương

・Cục Quản lý Cư trú và Xuất nhập cảnh Sapporo
Địa chỉ: Tòa Thị chính Số 3 Sapporo - Hokkaido, Sapporo, Chuo-ku, Odori Nishi12
Điện thoại: 011-261-7502
Thời gian làm việc: 9:00-12:00, 13:00-16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày lễ)

・Trụ sở Asahikawa
Địa chỉ: Tòa Thị chính Asahikawa - Hokkaido, Asahikawa, Miyamae 1 3-3-15
Điện thoại: 0166-38-6755

・Trụ sở Cảng Wakkanai
Địa chỉ: Tòa Thị chính Cảng Wakkanai ‒ Hokkaido, Wakkanai Kaiun 2-2-1
Điện thoại: 0162-23-3269
Thời gian làm việc: 9:00-12:00, 13:00-16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày lễ)

Tổng đài tư vấn cho người nước ngoài tại Hokkaido:
Địa chỉ: Tầng 12 Tòa Thị chính Hokkaido (tòa riêng) ‒ Sapporo, Chuo-ku, Kita 3, Nishi 7
Điện thoại: 011-200-9595
Email: support@hiecc.or.jp
Thời gian làm việc: 9:00-12:00 và 13:00-17:00 các ngày trong tuần từ Thứ hai đến Thứ sáu
Ngôn ngữ: hơn 11 thứ tiếng, bao gồm:

Tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung 
Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Philippines, tiếng 
Thái, tiếng Nga, tiếng Nepal, tiếng Indonesia, 
tiếng Myanmar. 

Sách hướng dẫn về tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định dành cho Thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài

~ Hãy cùng tìm hiểu về việc tiếp tục làm việc tại Nhật Bản với tư cách  lưu trú mới sau khi kết thúc chương trình Thực tập sinh kỹ năng ~

Phát hành:  Cục Xúc tiến Rumoi
          Hokkaido, Rumoi, Suminoe-chou, 2-1-2
Điện thoại:  0164-42-8404
Xuất bản:  Career Bank Co., Ltd
         Tòa nhà Sapporo55 ‒ Sapporo, Chuo-ku, Kita 5 Nishi 5-7
Điện thoại:  011-251-5009

Sách hướng dẫn

tư cách lưu trú
Kỹ năng đặc định

Hãy cùng tìm hiểu về việc tiếp tục làm việc tại Nhật Bản với tư cách 
lưu trú mới sau khi kết thúc chương trình Thực tập sinh kỹ năng

Cục Xúc tiến Rumoi
Xuất bản

Dành cho Thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài



Lời nói đầu

Thân gửi các bạn Thực tập sinh kỹ năng tại Rumoi

Vào tháng 4 năm 2019, Chính phủ Nhật Bản đã thiết lập tư cách lưu trú mới, đó là “Kỹ năng 

đặc định”. Tư cách lưu trú này cho phép người nước ngoài làm việc trong 14 lĩnh vực ngành 

nghề khác nhau. Do đó, cơ hội cho các bạn Thực tập sinh (TTS) nước ngoài muốn tiếp tục 

làm việc tại Nhật sau khi kết thúc chương trình TTS kỹ năng đã mở rộng đáng kể. 

Trong “Sách hướng dẫn về tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định” này, chúng tôi đã tóm tắt về 

chế độ Kỹ năng đặc định cũng như quy trình cụ thể, các điểm chú ý và những điều kiện cần 

thiết để có thể nhận được tư cách lưu trú một cách dễ hiểu bằng tiếng Việt. Chúng tôi hy 

vọng rằng, sau khi tìm hiểu về chế độ mới, các bạn sẽ cân nhắc về việc tiếp tục làm việc tại 

Nhật Bản sau khi chương trình TTS kết thúc.

Mục lục

1  Hiện trạng lao động người nước ngoài P.1

2  Sơ lược về “Kỹ năng đặc định” P.2

3  Quá trình xin việc theo diện Kỹ năng đặc định P.6

4  Sơ lược về kỳ thi kỹ năng P.7

5  Nội dung hỗ trợ P.8

6  Ví dụ điển hình P.9

Danh sách tổng đài

Hiện trạng lao động 
người nước ngoài

Tình hình người nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản
Theo Bộ Tư pháp, tính đến tháng 10 năm 2019, tổng số lao động người nước ngoài tại Nhật Bản là 1.658.804 
người. Con số này tăng lên 198.341 người (13,6%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lao động người Việt 
Nam là 401.326 người (chiếm 24,2% tổng số), số lượng nhiều thứ 2 khi xét về Quốc tịch (tham khảo biểu đồ số 1).
Trong số 24.384 người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hokkaido, lao động người Việt Nam chiếm đa số với 
8.225 người (33,7% trên tổng số).

   

Tình hình lao động người Việt Nam
Số lượng lao động người Việt Nam tại Hokkaido đã tăng hơn 13 lần trong 5 năm qua, từ 607 người vào năm 2014 
đến 8.225 người vào năm 2019.

Nguồn: Tóm tắt báo cáo về “Tình trạng việc làm của người nước ngoài” , Cục Lao động Hokkaido (tính đến cuối tháng 10 năm 2019)

Biểu đồ 1: 
Tổng số lao động người nước ngoài trên toàn quốc

Biểu đồ 2: 
Tổng số lao động người nước ngoài tại Hokkaido

Số lượng lao động người Việt Nam
theo tư cách lưu trú
(Cục Lao động Hokkaido)
Số lượng lao động người Việt Nam theo tư cách lưu trú tại Hokkaido
 (tính đến tháng 10 năm 2019)

Tổng số lượng người lưu trú : 8.225 người

TTS kỹ năng : 7.178người (87,3%)
Lĩnh vực chuyên môn, kỹ thuật : 555 người (6,7%)

Được phép làm việc ngoài tư cách lưu trú : 388 người (4,7%)

Hoạt động đặc định : 71 người (0,9%)

Các tư cách lưu trú khác (vĩnh trú, gia đình,v.v.) : 33 người (0,4%)

Nguồn: Cục Lao động Hokkaido (Số liệu thống kê về cư dân nước ngoài năm 2009, từ năm 2014 đến tháng 10/2019)

Thay đổi hằng năm về số lượng lao động người Việt Nam (năm 2009, từ năm 2014 đến năm 2019)
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Tổng số lao động
người nước ngoài

Việt Nam
401.326 người Việt Nam

8.225 người

Trung Quốc
(bao gồm HongKong, v.v.)

7.322 người

Trung Quốc
(bao gồm HongKong, v.v.)

418.327 người

Philippin
179.685 người

Philippin 1.606 người

Nepal 91.770 người

Brazil 135.455 người

Hàn Quốc 69.191 người

Indonesia 51.337 người

Peru 29.554 người

G7/8 + Úc + New Zealand
81.003 người

Nepal 410 người
Brazil 81 người

Hàn Quốc 917 người

Indonesia 492 người

Peru 39 người

G7/8 + Úc + New Zealand
1.778 người

Các Quốc gia khác
201.156 người

Các Quốc gia khác
3.526 người

Tổng số lao động
người nước ngoài

1.658.804 người 24.387 người
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Lời nói đầu

Thân gửi các bạn Thực tập sinh kỹ năng tại Rumoi
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Danh sách tổng đài
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người nước ngoài
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Tình hình lao động người Việt Nam
Số lượng lao động người Việt Nam tại Hokkaido đã tăng hơn 13 lần trong 5 năm qua, từ 607 người vào năm 2014 
đến 8.225 người vào năm 2019.
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Biểu đồ 1: 
Tổng số lao động người nước ngoài trên toàn quốc

Biểu đồ 2: 
Tổng số lao động người nước ngoài tại Hokkaido

Số lượng lao động người Việt Nam
theo tư cách lưu trú
(Cục Lao động Hokkaido)
Số lượng lao động người Việt Nam theo tư cách lưu trú tại Hokkaido
 (tính đến tháng 10 năm 2019)

Tổng số lượng người lưu trú : 8.225 người

TTS kỹ năng : 7.178người (87,3%)
Lĩnh vực chuyên môn, kỹ thuật : 555 người (6,7%)

Được phép làm việc ngoài tư cách lưu trú : 388 người (4,7%)

Hoạt động đặc định : 71 người (0,9%)

Các tư cách lưu trú khác (vĩnh trú, gia đình,v.v.) : 33 người (0,4%)

Nguồn: Cục Lao động Hokkaido (Số liệu thống kê về cư dân nước ngoài năm 2009, từ năm 2014 đến tháng 10/2019)

Thay đổi hằng năm về số lượng lao động người Việt Nam (năm 2009, từ năm 2014 đến năm 2019)
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Tổng số lao động
người nước ngoài
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(bao gồm HongKong, v.v.)

418.327 người
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Nepal 91.770 người
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Hàn Quốc 69.191 người
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Peru 29.554 người
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81.003 người
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Hàn Quốc 917 người
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Peru 39 người

G7/8 + Úc + New Zealand
1.778 người
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Tổng số lao động
người nước ngoài
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Sơ lược về 
“Kỹ năng đặc định”

Hiện trạng người nước ngoài có Kỹ năng đặc định
Theo thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, tính đến cuối tháng 6 năm 2020, đã có 5.950 lao động người 
nước ngoài làm việc với tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định”. Trong đó lao động người Việt Nam chiếm hơn một 
nửa tổng số với 3.500 người.

  

Tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định” là gì?
Tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định” vừa mới được thiết lập từ tháng 4 năm 2019, cho phép lao động nước ngoài 
làm việc ở 14 lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

“Kỹ năng đặc định” bao gồm 2 tư cách lưu trú, đó là “Kỹ năng đặc định số 1” và “Kỹ năng đặc định số 2”. Kỹ năng 
đặc định số 2 là tư cách lưu trú dành cho lao động người nước ngoài làm việc ở một lĩnh vực công nghiệp cụ thể và 
đòi hỏi kỹ năng tay nghề cao.

Các lĩnh vực ngành nghề của “Kỹ năng đặc định”
“Kỹ năng đặc định số 1” bao gồm 14 lĩnh vực như sau: Chăm sóc điều dưỡng, Vệ sinh tòa nhà, Ngành vật liệu, 
Ngành chế tạo máy công nghiệp, Ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử, Xây dựng, Công nghiệp đóng 
tàu và thiết bị hàng hải, Bảo dưỡng ô tô, Hàng không, Dịch vụ lưu trú, Nông nghiệp, Ngư nghiệp, Ngành sản xuất 
thực phẩm và đồ uống, Ngành phục vụ ăn uống. Mặt khác, hiện chỉ có 2 ngành là Xây dựng, và Công nghiệp 
đóng tàu và thiết bị hàng hải là được cấp phép lưu trú với tư cách “Kỹ năng đặc định số 2” . 
Vui lòng tham khảo bảng biểu thị nội dung của các ngành nghề bên dưới để rõ thêm thông tin chi tiết.

020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202

Biểu đồ 3:
Phân chia theo Quốc tịch - Vùng lãnh thổ

Biểu đồ 4:
Phân chia theo lĩnh vực ngành nghề

Nguồn: Cục Quản lý xuất nhập cảnh “Số lao động người nước ngoài lưu trú với tư cách Kỹ năng đặc định số 1”
(tính đến cuối tháng 6 năm 2020)

Với tư cách “Kỹ năng đặc định” , bạn có thể làm những việc sau:

Làm việc tại các Công ty Nhật Bản với tư cách nhân viên 
Có thể làm việc ngay, không cần phải về nước sau khi kết thúc chương trình TTS kỹ năng số 2
Làm việc trong lĩnh vực giống như chương trình TTS kỹ năng mà không cần tham 
gia kỳ thi kỹ năng (không bao gồm 1 số ngành nghề)
Nếu đậu kỳ thi kỹ năng, bạn có thể làm việc trong lĩnh vực khác với chương trình TTS kỹ năng

Việt Nam
3.500 ngườiTrung Quốc

597 người

Indonesia 
558 người

Philippin 369 người

Myanma 291 người

Campodia 243 người

Thái Lan 177 người
Nepal 49 người Các Quốc gia khác 

166 người

Sản xuất thực phẩm và đồ uống
2.094 người

Nông nghiệp
930 ngườiPhục vụ ăn uống

607 người

Chế tạo máy công nghiệp
561 người

Ngành vật liệu
537 người

Xây dựng
374 người

Điện và thông tin điện tử
268 người

Các ngành nghề khác
579 người

2 3

Tổng số lao động
theo visa KNĐĐ

5.950 người

Tổng số lao động
theo visa KNĐĐ

5.950 người

Lĩnh vực ngành nghề 
đặc định"

Cơ quan hành chính 
quản lý lĩnh vực Công việc đảm nhiệm

1 Chăm sóc điều dưỡng Bộ Y tế, Lao động và 
Phúc lợi

• Chăm sóc điều dưỡng về cơ thể, v.v. (hỗ trợ tắm, ăn uống, đi vệ sinh, v.v... 
theo tình trạng thể chất và tinh thần của người được hỗ trợ) và các công 
việc hỗ trợ đi kèm khác (thực hiện hoạt động giải trí, hỗ trợ tập luyện 
chức năng, v.v.) Lưu ý: Không bao gồm dịch vụ đến tận nhà

[1 phân loại thi]

2 Vệ sinh tòa nhà • Vệ sinh bên trong tòa nhà [1 phân loại thi]

3 Ngành vật liệu

Bộ Kinh tế, Thương 
mại và Công nghiệp

• Đúc • Gia công ép kim loại • Xử lý hoàn thiện • Hàn
• Rèn • Kim loại tấm dùng trong nhà máy • Kiểm tra máy móc
• Đúc chết • Mạ • Bảo dưỡng máy móc
• Gia công cơ khí • Xử lý Anốt nhôm • Sơn [13 phân loại thi]

4 Ngành chế tạo máy công 
nghiệp

• Đúc• Sơn • Xử lý hoàn thiện • Lắp ráp thiết bị điện • Hàn • Rèn
• Gia công sắt thép • Kiểm tra máy móc • Sản xuất bo mạch in
• Đóng gói công nghiệp • Đúc chết• Kim loại tấm dùng trong nhà máy
• Bảo dưỡng máy móc • Đúc nhựa • Gia công cơ khí • Mạ
• Lắp ráp thiết bị điện tử • Gia công ép kim loại [18 phân loại thi]

5 Ngành liên quan đến điện 
và thông tin điện tử

• Gia công cơ khí • Xử lý hoàn thiện • Sản xuất bo mạch in
• Đóng gói công nghiệp • Gia công ép kim loại • Bảo dưỡng máy móc
• Đúc nhựa • Kim loại tấm dùng trong nhà máy • Lắp ráp thiết bị điện tử
• Sơn • Mạ • Lắp ráp thiết bị điện • Hàn [13 phân loại thi]

6 Xây dựng

Bộ Đất đai, Hạ tầng, 
Giao thông và Du lịch

• Lắp cốp pha panen• Thi công xây dựng • Hoàn thiện nội thất/ ngoại thất
• Trát vữa • Lợp mái nhà • Bơm bê tông • Viễn thông • Thi công đường hầm
• Thi công cốt thép • Thi công bằng máy xây dựng • Mối nối cốt thép
• Làm việc trên cao • Kiến trúc gỗ • Lắp đường ống
• Kim loại tấm trong xây dựng • Cách nhiệt bảo ôn • Phun cách nhiệt 

urethane
• Thi công công trình hàng hải [18 phân loại thi]

7 Công nghiệp đóng tàu và 
thiết bị hàng hải

• Hàn• Xử lý hoàn thiện • Sơn• Gia công cơ khí • Gia công sắt thép
• Lắp ráp thiết bị điện [6 phân loại thi]

8 Bảo dưỡng ô tô • Kiểm tra và bảo dưỡng ô tô thường ngày, kiểm tra và bảo dưỡng ô tô 
định kỳ, tháo rời và bảo dưỡng ô tô [1 phân loại thi]

9 Hàng không

• Dich vụ mặt đất tại sân bay (công việc hỗ trợ di chuyển trên mặt đất, 
công việc xử lý hành lý ký gửi và hàng hoá, v.v.)

• Bảo dưỡng máy bay (công việc bảo dưỡng thân máy bay và các thiết bị 
phụ trợ, v.v.) [2 phân loại thi]

10 Dịch vụ lưu trú • Cung cấp dịch vụ lưu trú như tiếp tân, kế hoạch/ quảng cáo, phục vụ 
khách hàng, dịch vụ nhà hàng, v.v. [1 phân loại thi]

11 Nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp, Lâm 
nghiệp và Thủy sản

• Toàn bộ ngành trồng trọt (quản lý trồng trọt, thu gom, xuất kho, phân 
loại, v.v. sản phẩm nông nghiệp)
• Toàn bộ ngành chăn nuôi (quản lý chăn nuôi, thu gom, xuất kho, phân 
loại, v.v. sản phẩm chăn nuôi) [2 phân loại thi]

12 Ngư nghiệp

• Ngư nghiệp (chế tạo và tu sửa dụng cụ đánh bắt,  tìm kiếm động thực 
vật thủy sản, vận hành dụng cụ và máy móc đánh bắt, đánh bắt động 
thực vật thủy sản, xử lý và bảo quản sản phẩm đánh bắt, đảm bảo an  
toàn vệ sinh, v.v.)

• Ngành nuôi trồng thủy sản (chế tạo/ tu sửa/ quản lý dụng cụ nuôi trồng 
thủy sản, quản lý phát triển/ thu bắt (thu hoạch)/ xử lý động thực vật 
thủy sản nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh, v.v.) [2 phân loại thi]

13 Ngành sản xuất thực 
phẩm và đồ uống

• Toàn bộ ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống (sản xuất và gia công 
thực phẩm và đồ uống (trừ các loại rượu),  vệ sinh an toàn

[1 phân loại thi]

14 Ngành phục vụ ăn uống • Toàn bộ ngành phục vụ ăn uống (chế biến đồ ăn uống, phục vụ khách 
hàng, quản lý cửa hàng) [1 phân loại thi]



Sơ lược về 
“Kỹ năng đặc định”

Hiện trạng người nước ngoài có Kỹ năng đặc định
Theo thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, tính đến cuối tháng 6 năm 2020, đã có 5.950 lao động người 
nước ngoài làm việc với tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định”. Trong đó lao động người Việt Nam chiếm hơn một 
nửa tổng số với 3.500 người.

  

Tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định” là gì?
Tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định” vừa mới được thiết lập từ tháng 4 năm 2019, cho phép lao động nước ngoài 
làm việc ở 14 lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

“Kỹ năng đặc định” bao gồm 2 tư cách lưu trú, đó là “Kỹ năng đặc định số 1” và “Kỹ năng đặc định số 2”. Kỹ năng 
đặc định số 2 là tư cách lưu trú dành cho lao động người nước ngoài làm việc ở một lĩnh vực công nghiệp cụ thể và 
đòi hỏi kỹ năng tay nghề cao.

Các lĩnh vực ngành nghề của “Kỹ năng đặc định”
“Kỹ năng đặc định số 1” bao gồm 14 lĩnh vực như sau: Chăm sóc điều dưỡng, Vệ sinh tòa nhà, Ngành vật liệu, 
Ngành chế tạo máy công nghiệp, Ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử, Xây dựng, Công nghiệp đóng 
tàu và thiết bị hàng hải, Bảo dưỡng ô tô, Hàng không, Dịch vụ lưu trú, Nông nghiệp, Ngư nghiệp, Ngành sản xuất 
thực phẩm và đồ uống, Ngành phục vụ ăn uống. Mặt khác, hiện chỉ có 2 ngành là Xây dựng, và Công nghiệp 
đóng tàu và thiết bị hàng hải là được cấp phép lưu trú với tư cách “Kỹ năng đặc định số 2” . 
Vui lòng tham khảo bảng biểu thị nội dung của các ngành nghề bên dưới để rõ thêm thông tin chi tiết.
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Biểu đồ 3:
Phân chia theo Quốc tịch - Vùng lãnh thổ

Biểu đồ 4:
Phân chia theo lĩnh vực ngành nghề

Nguồn: Cục Quản lý xuất nhập cảnh “Số lao động người nước ngoài lưu trú với tư cách Kỹ năng đặc định số 1”
(tính đến cuối tháng 6 năm 2020)

Với tư cách “Kỹ năng đặc định” , bạn có thể làm những việc sau:

Làm việc tại các Công ty Nhật Bản với tư cách nhân viên 
Có thể làm việc ngay, không cần phải về nước sau khi kết thúc chương trình TTS kỹ năng số 2
Làm việc trong lĩnh vực giống như chương trình TTS kỹ năng mà không cần tham 
gia kỳ thi kỹ năng (không bao gồm 1 số ngành nghề)
Nếu đậu kỳ thi kỹ năng, bạn có thể làm việc trong lĩnh vực khác với chương trình TTS kỹ năng

Việt Nam
3.500 ngườiTrung Quốc

597 người

Indonesia 
558 người

Philippin 369 người

Myanma 291 người

Campodia 243 người

Thái Lan 177 người
Nepal 49 người Các Quốc gia khác 

166 người

Sản xuất thực phẩm và đồ uống
2.094 người

Nông nghiệp
930 ngườiPhục vụ ăn uống

607 người

Chế tạo máy công nghiệp
561 người

Ngành vật liệu
537 người

Xây dựng
374 người

Điện và thông tin điện tử
268 người

Các ngành nghề khác
579 người

2 3

Tổng số lao động
theo visa KNĐĐ

5.950 người

Tổng số lao động
theo visa KNĐĐ

5.950 người

Lĩnh vực ngành nghề 
đặc định"

Cơ quan hành chính 
quản lý lĩnh vực Công việc đảm nhiệm

1 Chăm sóc điều dưỡng Bộ Y tế, Lao động và 
Phúc lợi

• Chăm sóc điều dưỡng về cơ thể, v.v. (hỗ trợ tắm, ăn uống, đi vệ sinh, v.v... 
theo tình trạng thể chất và tinh thần của người được hỗ trợ) và các công 
việc hỗ trợ đi kèm khác (thực hiện hoạt động giải trí, hỗ trợ tập luyện 
chức năng, v.v.) Lưu ý: Không bao gồm dịch vụ đến tận nhà

[1 phân loại thi]

2 Vệ sinh tòa nhà • Vệ sinh bên trong tòa nhà [1 phân loại thi]

3 Ngành vật liệu

Bộ Kinh tế, Thương 
mại và Công nghiệp

• Đúc • Gia công ép kim loại • Xử lý hoàn thiện • Hàn
• Rèn • Kim loại tấm dùng trong nhà máy • Kiểm tra máy móc
• Đúc chết • Mạ • Bảo dưỡng máy móc
• Gia công cơ khí • Xử lý Anốt nhôm • Sơn [13 phân loại thi]

4 Ngành chế tạo máy công 
nghiệp

• Đúc• Sơn • Xử lý hoàn thiện • Lắp ráp thiết bị điện • Hàn • Rèn
• Gia công sắt thép • Kiểm tra máy móc • Sản xuất bo mạch in
• Đóng gói công nghiệp • Đúc chết• Kim loại tấm dùng trong nhà máy
• Bảo dưỡng máy móc • Đúc nhựa • Gia công cơ khí • Mạ
• Lắp ráp thiết bị điện tử • Gia công ép kim loại [18 phân loại thi]

5 Ngành liên quan đến điện 
và thông tin điện tử

• Gia công cơ khí • Xử lý hoàn thiện • Sản xuất bo mạch in
• Đóng gói công nghiệp • Gia công ép kim loại • Bảo dưỡng máy móc
• Đúc nhựa • Kim loại tấm dùng trong nhà máy • Lắp ráp thiết bị điện tử
• Sơn • Mạ • Lắp ráp thiết bị điện • Hàn [13 phân loại thi]

6 Xây dựng

Bộ Đất đai, Hạ tầng, 
Giao thông và Du lịch

• Lắp cốp pha panen• Thi công xây dựng • Hoàn thiện nội thất/ ngoại thất
• Trát vữa • Lợp mái nhà • Bơm bê tông • Viễn thông • Thi công đường hầm
• Thi công cốt thép • Thi công bằng máy xây dựng • Mối nối cốt thép
• Làm việc trên cao • Kiến trúc gỗ • Lắp đường ống
• Kim loại tấm trong xây dựng • Cách nhiệt bảo ôn • Phun cách nhiệt 

urethane
• Thi công công trình hàng hải [18 phân loại thi]

7 Công nghiệp đóng tàu và 
thiết bị hàng hải

• Hàn• Xử lý hoàn thiện • Sơn• Gia công cơ khí • Gia công sắt thép
• Lắp ráp thiết bị điện [6 phân loại thi]

8 Bảo dưỡng ô tô • Kiểm tra và bảo dưỡng ô tô thường ngày, kiểm tra và bảo dưỡng ô tô 
định kỳ, tháo rời và bảo dưỡng ô tô [1 phân loại thi]

9 Hàng không

• Dich vụ mặt đất tại sân bay (công việc hỗ trợ di chuyển trên mặt đất, 
công việc xử lý hành lý ký gửi và hàng hoá, v.v.)

• Bảo dưỡng máy bay (công việc bảo dưỡng thân máy bay và các thiết bị 
phụ trợ, v.v.) [2 phân loại thi]

10 Dịch vụ lưu trú • Cung cấp dịch vụ lưu trú như tiếp tân, kế hoạch/ quảng cáo, phục vụ 
khách hàng, dịch vụ nhà hàng, v.v. [1 phân loại thi]

11 Nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp, Lâm 
nghiệp và Thủy sản

• Toàn bộ ngành trồng trọt (quản lý trồng trọt, thu gom, xuất kho, phân 
loại, v.v. sản phẩm nông nghiệp)
• Toàn bộ ngành chăn nuôi (quản lý chăn nuôi, thu gom, xuất kho, phân 
loại, v.v. sản phẩm chăn nuôi) [2 phân loại thi]

12 Ngư nghiệp

• Ngư nghiệp (chế tạo và tu sửa dụng cụ đánh bắt,  tìm kiếm động thực 
vật thủy sản, vận hành dụng cụ và máy móc đánh bắt, đánh bắt động 
thực vật thủy sản, xử lý và bảo quản sản phẩm đánh bắt, đảm bảo an  
toàn vệ sinh, v.v.)

• Ngành nuôi trồng thủy sản (chế tạo/ tu sửa/ quản lý dụng cụ nuôi trồng 
thủy sản, quản lý phát triển/ thu bắt (thu hoạch)/ xử lý động thực vật 
thủy sản nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh, v.v.) [2 phân loại thi]

13 Ngành sản xuất thực 
phẩm và đồ uống

• Toàn bộ ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống (sản xuất và gia công 
thực phẩm và đồ uống (trừ các loại rượu),  vệ sinh an toàn

[1 phân loại thi]

14 Ngành phục vụ ăn uống • Toàn bộ ngành phục vụ ăn uống (chế biến đồ ăn uống, phục vụ khách 
hàng, quản lý cửa hàng) [1 phân loại thi]



Tổng quát về “Kỹ năng đặc định số 1” và “Kỹ năng đặc định số 2”

*1 Những lưu ý khi chuyển việc
・ Tư cách lưu trú được cấp cho mỗi công ty, do đó bạn không thể làm việc cho công ty khác với 

cùng tư cách lưu trú.
・ Để có thể tuyển dụng lao động nước ngoài với tư cách Kỹ năng đặc định, các công ty tiếp nhận 

cũng phải đáp ứng được những tiêu chuẩn được đặt ra.
 Xin vui lòng lưu ý rằng, những công ty không đáp ứng được yêu cầu thì sẽ không được cấp thị thực. Chi tiết vui lòng tham 

khảo trang 5.

Biểu đồ cấp độ kỹ năng

Những yêu cầu của Kỹ năng đặc định với lao động người nước ngoài

(1) Những tiêu chuẩn cho lao động người nước ngoài với Kỹ năng đặc định

Những tiêu chuẩn chung của Kỹ năng đặc định số 1 và Kỹ năng đặc định số 2
① Đủ 18 tuổi trở lên.
② Có sức khỏe tốt.
③ Có hộ chiếu do Chính phủ nước ngoài cấp để có thể hợp tác suôn sẻ trong trường hợp bị trục xuất.
④ Không phải là đối tượng phải thu tiền bảo lãnh (đặt cọc) hoặc tiền vi phạm hợp đồng.
⑤ Nếu tự thanh toán chi phí cho cơ quan liên quan ở nước ngoài, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ và đồng 

ý với cơ quan đó về số tiền và cơ cấu tổ chức.
⑥ Nếu Quốc gia cử đi có những quy định về thủ tục thì phải tuân theo những thủ tục đó. 
⑦ Người lao động phải hiểu rõ về lợi ích, cũng như về chi phí phải trả, như là tiền nhà, chi phí ăn uống 

v.v. Những chi phí này là chi phí thực tế tương ứng với số tiền thích hợp và được trình bày rõ ràng bằng 
văn bản riêng. 

⑧ Đáp ứng được tiêu chuẩn cụ thể của từng lĩnh vực ngành nghề (※ được quy định trong thông cáo của 
Bộ phận phụ trách từng lĩnh vực).

Những tiêu chuẩn của Kỹ năng đặc định số 1
① Phải đỗ kỳ thi kỹ năng và kỳ thi năng lực tiếng Nhật hoặc được đánh giá bằng các hình thức khác (tuy 

nhiên, đối với những bạn đã hoàn thành tốt chương trình TTS kỹ năng số 2 và đạt được những kỹ năng 
cần thiết cho công việc trong chương trình TTS kỹ năng thì không cần áp dụng tiêu chuẩn này).

② Tổng thời gian lưu trú với tư cách Kỹ năng đặc định số 1 chưa đủ 5 năm.

Những tiêu chuẩn của Kỹ năng đặc định số 2 
① Cần phải đạt được những kỹ năng cần thiết được kiểm tra qua các bài thi. 
② Trong trường hợp là TTS kỹ năng, cần phải được công nhận là đang cố gắng chuyển giao những kinh 

nghiệm kỹ năng của mình về nước.

(2) Những tiêu chuẩn và nghĩa vụ của cơ quan tiếp nhận

Tiêu chuẩn để tiếp nhận lao động nước ngoài
① Ký kết Hợp đồng lao động thích hợp với lao động người nước ngoài 

(ví dụ: lương, thưởng cao hơn hoặc bằng người Nhật).
② Bản thân cơ quan tiếp nhận phải đạt được tiêu chuẩn quy định (ví 

dụ: không vi phạm Luật lao động/ Nhập cư trong vòng 5 năm).
③ Có chế độ hỗ trợ lao động người nước ngoài (ví dụ: thực hiện hỗ trợ 

bằng ngôn ngữ mà lao động người nước ngoài có thể hiểu được).
④ Có kế hoạch hỗ trợ lao động người nước ngoài phù hợp (ví dụ: tổ 

chức hướng dẫn định hướng cuộc sống, v.v).

Nghĩa vụ của cơ quan tiếp nhận
① Đảm bảo Hợp đồng lao động với lao động người nước ngoài được thực hiện thích đáng (ví dụ: trả 

lương đúng thời hạn).
② Thực hiện hỗ trợ cho lao động người nước ngoài → có thể ủy quyền cho cơ quan đăng ký. 
③ Báo cáo cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh.

Những cấp độ kỹ năng được phép làm việc theo tư cách lưu trú

Nguồn: Bộ Tư pháp

Lĩnh vực có tính
chuyên môn – kỹ thuật

Lĩnh vực không có tính
chuyên môn – kỹ thuật

Tư cách lưu trú hiện hành Tư cách lưu trú mới

［Công việc có tính chuyên môn cao］
［Giáo sư ］［Hộ lý］［Kỹ năng］

［Nghiệp vụ quốc tế ・Tri thức nhân văn・Kỹ thuật ］
Kỹ năng đặc định số 2

Kỹ năng đặc định số 1

Thực tập kỹ năng

4 5

Kỹ năng đặc định số 1 Kỹ năng đặc định số 2

Trình độ kỹ năng

Đòi hỏi lượng kiến thức và kinh nghiệm nhất 
định (Kiểm tra qua bài thi, tuy nhiên đối với lao 
động người nước ngoài đã hoàn thành chương 
trình TTS kỹ năng số 2 sẽ được miễn thi)

Kỹ năng tay nghề cao
(Kiểm tra qua bài thi)

Năng lực tiếng Nhật

Về căn bản, cần trình độ tiếng Nhật có thể giao 
tiếp thường ngày, không gây hiểu lầm trong 
sinh hoạt và hiểu được nội dung công việc 
(Kiểm tra qua bài thi, tuy nhiên đối với lao động 
người nước ngoài đã hoàn thành chương trình 
TTS kỹ năng số 2 sẽ được miễn thi)

Thời gian lưu trú
Tổng thời gian: 5 năm
(Được gia hạn mỗi 1 năm, 6 tháng hoặc 4 
tháng)

Không thời hạn
(Được gia hạn mỗi 3 năm, 1 năm hoặc 6 
tháng)

Bảo lãnh gia đình Về cơ bản không được chấp nhận Được chấp nhận (Vợ, chồng, con)

Hỗ trợ Được hỗ trợ bởi cơ quan tiếp nhận hoặc cơ 
quan hỗ trợ đăng ký

Không được hỗ trợ bởi cơ quan tiếp nhận 
hoặc cơ quan hỗ trợ đăng ký

Chuyển việc Có thể thay đổi công việc nếu cùng lĩnh vực 
ngành nghề

Có thể thay đổi công việc nếu cùng lĩnh vực 
ngành nghề *1 

Lĩnh vực ngành nghề

14 lĩnh vực: Chăm sóc điều dưỡng, Vệ sinh tòa 
nhà, Ngành vật liệu, Ngành chế tạo máy công 
nghiệp, Ngành liên quan đến điện và thông tin 
điện tử, Xây dựng, Công nghiệp đóng tàu và 
thiết bị hàng hải, Bảo dưỡng ô tô, Hàng không, 
Dịch vụ lưu trú, Nông nghiệp, Ngư nghiệp, 
Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống, Ngành 
phục vụ ăn uống

Chỉ có 2 ngành là Xây dựng và Công nghiệp 
đóng tàu và thiết bị hàng hải


