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技能実習法の成立から２年が経過しました。
組合員の皆様の中でも既に技能実習機構からの立ち入り調査を受けているとこ
ろも多いかと思います。最近指摘が多い事例について機構の調査内容と改善勧
告・指導状況も含め報告します。

技能実習機構からの改善勧告・指導状況技能実習機構からの改善勧告・指導状況

３．最近の立ち入り調査の傾向
     昼間立ち入り調査終了後、技能実習生の終業時刻（時間外終了後）に合わせ
　再来訪、タイムカードの打刻時間と、実際の終業時間の整合性を
　確認していた。時間外労働を隠していないか︖について調査して
　いたとみられる。
　　

２．貴重品保管庫の設置
　　技能実習生の宿舎に設置しなければならない鍵付き貴重品保管
     ボックスの未設置により指導。

　　改善報告の内容⇒貴重品保管庫を購入し設置した。

１．技能実習指導員について
　　技能実習機構が工場内立ち入り調査を実施した際、技能実習計画に記載さ

れていない者が技能実習生に対し指導していたため改善勧告（技能実習指導
員の確保に関し基準違反が認められる）を受けた。

　　
改善報告内容⇒指導していた者は新たに実習指導員とし、
軽微変更届を機構の提出し、技能実習指導員数についても
増員し対応、さらに技能実習生に対する実習指導は必ず
技能実習指導員が行うこととした。



有給休暇の取
得について

有給休暇の取
得について

Ａ︓義務は免除されないと考えられます。

年５日の年休取得義務化は、実際に労働者が年休を取得し、心身のリフレッシ
ュを図ることに主眼があります。そのため、労働者自身が年休取得を希望しな
かったとしても、使用者が年５日の年休を取得させる義務は免除されないと考
えられます。

Ａ︓年休の繰越が認められますが、２年の消滅時効があります。

かつては、未消化の年休は当該年度内に特定されなければ消滅するとの見解が
有力に主張されていました。近年では、２年の時効によって消滅しない限り、
翌年度以降も行使できると考えられています。

～後編～

Ｑ１:年休届に、年休の取得理由を
　　　　　　　　　　　記載してもらうことはできますか。

Ａ︓強制ではなく任意に記載を求めることは許容されます。

年休をどのように利用するかは労働者の自由であり、労働者は年休取得の理由
を申し出る義務を負いません。他方で、使用者が年休届に取得理由の欄を設け、
労働者に任意に記載してもらうことまでは禁止されていないというべきでしょ
う。同時に多数の労働者から年休の届出がなされた場合、使用者は、利用目的
の重大性や緊急性の程度によって時季変更権行使の対象者を定めることも合理
的といえます。

Ｑ２︓年休の取得を実習生本人が希望しなかった場合でも、
　年５日の年休を取得させる義務は免除されないのですか。

Ｑ３︓年休の一部が未消化のまま残っている実習生がいます。
　　未消化の年休は、翌年に繰り越さなければいけませんか。

今年４月から、全ての企業において、年１０日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
年５日の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。
使用者には、年次有給休暇管理簿を作成、保存し、労働者の年次有給休暇取得状況を適切に把握
することが求められています。年次有給休暇（年休）をめぐる、よくあるご質問に、先月に引き
続き、あおば法律事務所の伊藤絢子先生にお答えいただきました。

解決します︕
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NGÀY NGHỈ CÓ LƯƠNG

Ａ︓Nghĩa vụ thì không được miễn trừ.
Việc nghĩa vụ hóa cung cấp 5 ngày nghỉ phép năm một năm thì với mục đích 
giúp người lao động nhận được ngày phép năm để nghỉ ngơi và làm cho cơ 
thể khỏe lại.  Do đó, dù người lao động không tự mình đưa ra nguyện vọng 
nhận ngày nghỉ phép năm thì nghĩa vụ cung cấp 5 ngày nghỉ phép năm một 
năm của người sử dụng lao động cũng không được miễn.

Ａ︓Có thể di chuyển phép năm nhưng nó sẽ biến mất sau 2 năm.
Trước kia, người ta nói rằng ngày nghỉ phép năm chưa được sử dụng thì nếu 
không nhận trong năm đó sẽ bị biến mất.  Những năm gần đây, người ta nói 
rằng nếu nó không biến mất theo thời gian có hiệu lực 2 năm thì nó có thể 
được nhận vào năm tiếp theo. 

～後編～

Ｑ１:Có thể yêu cầu ghi lý do nhận ngày phép năm trong
                                  phiếu thông báo nghỉ phép năm không. 

Ａ︓Nó có thể được viết tự nguyện chứ không phải là bắt buộc
Việc sử dụng ngày nghỉ phép năm như thế nào là tự do của người lao động. 
Người lao động thì không có nghĩa vụ phải nói lý do để nhận ngày nghỉ phép 
năm.  Mặt khác, người sử dụng lao động không được phép tạo ra cột lý do 
xin nghỉ phép trong phiếu thông báo nghỉ phép năm và yêu cầu người lao 
động viết nó một cách tùy tiện.   Trường hợp nhận được phiếu thông báo 
nghỉ phép năm từ nhiều người lao động một lúc thì người lao động có thể 
quyết định ai sẽ người bị thay đổi thời gian nghỉ do mức đó cấp bách và tính 
quan trọng của mục đích sử dụng.

Ｑ２︓Dù trường hợp thực tập sinh không tự mình đưa ra 
nguyện vọng nhận ngày nghỉ phép năm thì nghĩa vụ cung cấp 
5 ngày nghỉ phép năm một năm cũng không được miễn sao.

Ｑ３︓Một phần ngày phép năm của thực tập sinh chưa được 
sử dụng còn sót lại thì phần phép năm chưa được sử dụng 
đó có phải di chuyển qua năm tiếp theo không?

Từ tháng 4 năm nay ở tất cả các doanh nghiệp có nghĩa vụ cung cấp 5 ngày nghỉ có lương 
một năm đối với người lao động được nghỉ phép có lương trên 10 ngày một năm.
Người sử dụng lao động được yêu cầu tạo và lưu trữ sổ quản lý nghỉ phép có lương và 
nắm bắt chính xác tình trạng nhận ngày phép có lương của người lao động.
Giải quyết những nghi vấn thường có xoay quanh vấn đề nghỉ phép có lương.

sẽ giải quyết!



关于带薪休假的取得
关于带薪休假的取得

Ａ：义务不可被免除。

一年取得5天年假的义务化，是以劳动者取得年假，来放松身心
为目的的。为此，即便劳动者自身没想要休年假，用人单位予以
1年5天年假的义务是不会被免除的。

Ａ：年假可以顺延，但是2年就会失效。

曾经，有过未休的年休不在年内休掉的话就会失效的说法。
近年，有如果过的2年的时效而失效的话，次年也是可以取得年
假的说法。

～後編～

Ｑ１:会在年假申请上写取得年假的理由吗

Ａ：并不是强制的，可以随意书写

如何利用年假是劳动者的自由，劳动者没有说出取得年假理由的
义务另一方面，用人单位在年假申请书上制定取得理由，让员工
书写是不被禁止的。同时有多名员工提出年假申请的话，用人单
位可以根据休假目的的重大性和紧急性的程度，决定行使时节变
更权的对象。

Ｑ２：即便实习生本人没有申请休年假，
　　　　　　　　是否不可以免除一年5天的年假取得义务呢

Ｑ３：有的实习生还剩有一部分年假没休。
　　　　　　　　　　　　没休的年假必须顺延到下一年吗？

从今年4月开始，所有的企业对于享有一年10天带薪休假的员工，有义务让员工一年休5天带薪休假。
用人单位被要求要制定和保管带薪休假管理册，要适当的把握员工的年度带薪休假的取得情况。
围绕着带薪休假，解决常有的问题。

进行解决！



   入管を名乗る不審な電話に注意してください
 
  最近、入管に不審な電話に関する相談が多数寄せられているそうです。関係
者を名乗り、中国語の自動音声や中国語や片言の日本語で、以下のようなもの
となっています。

　・あなたのパスポートや在留カードが上海で悪用されている。
　　今のままでは入国することができない。

　・あなたのパスポートが上海で不正に使用されたため出入国できない。

　・あなたのパスポートやビザに異常があり、このままでは更新することができない。

　・中国で使用された偽造パスポートがあなたのパスポートを基に作成されたものであ
　　ることが判明した。ついてはパスポート、銀行通帳および身分を証明するものを
　　持って入管に来てもらいたい。

　・本国に帰国するための費用が必要なため、未払いの給与を指定する口座に振り込ん
     で欲しい。

　・知人の外国人が空港の入国審査で足止めされているので、入国手数料を振り込むよ
     う要求された。

　・入管を名乗る者から「あなたのパスポートに異常が見つかった」として、本国の警
　　察と称するものと何度がやり取りの後、「裁判であなたの身柄を連行することが
　　決定した。」と連絡があり、さらにその者から指示された連絡先に連絡したところ、
　　「保釈金をはらえば大丈夫」と言われ送金を要求された。

　入管から技能実習生へ、パスポートに問題があるなどと電話で連絡すること
はありません。また、出入国に関して手数料等の金銭の振り込みを求めること
もありませんので、このような電話があった時はその場で回答せず、入管に電
話相談してください。

身に覚えのない請求が来た場合は・・・
相談する・相手に連絡しない・振り込まない・無視する

入管を名乗る不審な電話に注意してください



   
        Hãy chú ý điện thoại khả nghi tự xưng là cục nhập cảnh.

Gần đây, chúng tôi nhận được nhiều cuộc trao đổi liên quan đến các cuộc 
gọi khả nghi từ nhập cảnh. Họ dùng vài câu bập bẹ tiếng nhật, tiếng trung 
hay ghi âm tự động bằng tiếng trung và tự xưng là người có liênquan 
với những nội dung như sau đây.

・Hộ chiếu và thẻ lưu trú của bạn đang bị sử dụng bất hợp pháp tại 　　
Thượng hải. 　Nếu không giải quyết bạn sẽ không thể nhập cảnh

・Bạn không thể xuất nhập cảnh do hộ chiếu của bạn đã bị sử dụng bất 
hợp pháp tại Thượng hải

・Có sự bất thường ở visa và hộ chiếu của bạn nếu không giải quyết bạn 　
không thể gia hạn được.

・Hộ chiếu giả được sử dụng tại Trung quốc thì đã được làm từ hộ chiếu 
của bạn. Vì vậy chúng tôi muốn bạn đến cục nhập cảnh và mang theo giấy 
tờ chứng minh thư, hộ chiếu, sổ ngân hàng.

・Chúng tôi muốn bạn chuyển tiền lương chưa thanh toán vào tài khoản 　
được chỉ định để cần thiết cho chi phí bạn trở về đất nước.

・Vì người bạn người nước ngoài của bạn đang bị giữ lại điều tra nhập 
cảnh tại sân bay nên yêu cầu bạn chuyển khoản trả phí nhập cảnh.

・nhận được những liên lạc như “tìm thấy sự bất thường ở hộ chiếu của 　
bạn” từ người tự xưng là cục nhập cảnh sau khi đã trao đổi nhiều lần với 
cảnh sát của nước bạn. và “quyết định đưa thân thế của bạn ra tòa”. Hơn 
nữa, khi liên hệ với địa chỉ liên lạc được người đó chỉ định bạn đã bị yêu 
cầu chuyển tiền và bị nói là “chỉ cần trả tiền bảo lảnh thì sẽ không sao”

Không có việc cục nhập cảnh liên lạc đến cho thực tập sinh kỹ năng bằng 
điện thoại do có vấn đề ở hộ chiếu. Ngoài ra, Cũng không có việc yêu 
cầu chuyển khoản thanh toán tiền phí liên quan đến xuất nhập cảnh. Do 
đó, khi nhận được những cuộc gọi giống như vậy thì bạn sẽ không trả lời 
ngay mà hãy điện thoại trao đổi với cục nhập cảnh.

Trường hợp nhận được những yêu cầu thanh toán 
　　　　　　　　　　　　　　　mà bản thân mình không biết...
Trao đổi, 　không liên lạc cho đối phương, 
　　không chuyển khoản thanh toán, 　phớt lờ

Hãy chú ý điện thoại khả nghi tự xưng là cục nhập cảnh.



　

　　　　　　　　请注意以入管打来的可疑电话

       最近，入管多了些关于可疑电话的咨询。
       以相关人员的名义，用汉语的电子音或汉语或简短的日语来说下面的内容。

・你的护照和在留卡在上海被恶意利用。这种情况下是无法入国的。

・你的护照在上海被非法使用所以无法入国

・你的护照和签证出现异常，这样的话是无法进行更新的。

・在中国使用的伪造护照是按照你的护照来作的。请带着护照、银行存折、
　身体证明证件来入管

・回国需要费用，所以没发的工资请汇到指定的账户中。

・认识的外国人在机场因入国检查被扣留，被要求汇入国手续费

・假冒入管名义的人说“发现你的护照出现异常”，和自称是本国的警察的
　人几次联系后，声称“法院判定要将你带走”。然后再联系那个人指定的
　联系方式，说是“交保释金就可以解决”被要求汇款。

   入管不会给实习生打电话说护照有问题等。而且，出入国相差手续费也不
会要求大家汇款，所以如果接到这样的电话不要立刻答应，请打电话到入管
咨询。

没有印象的交费通知单来了的话……

咨询・不要联系对方・不要汇款・不需理会

请注意以入管打来的可疑电话
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 日本初開催のラグビーＷ杯に熱い視線が注がれています。日本代表チームに

限らず各チームで、外国にルーツをもつ多様な選手が一丸となって熱戦を繰り

広げる姿が印象的です。

 さて、新しい在留資格「特定技能」による外国人労働者の受入れ開始から、半

年が経過しました。

　「特定技能」の許可を受けたのは、９月時点で全国で４００人弱にとどまります。

政府の当初試算では、初年度受入れは最大４万７０００人程度を見込んでいま

したから、想定を大幅に下回っています。原因として、技能実習制度との違いの

分かりにくさや、厳格な審査、支援方法への戸惑い等が指摘されています。他

方、登録支援機関は１０月１８日現在で２７２５機関が登録されています。

　資格申請や審査の円滑化に加えて、外国人労働者からみた働きやすさや、生

活の満足度が、制度の今後を左右しそうです。

　多様なルーツをもつメンバーが、互いを尊重しながら、がっちりとスクラムを組

める職場が増えることを願います。

「特定技能」開始から半年


