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Năm 2018「Bản đều tra thăm dò ý kiến về thực trạng trợ giúp đối với thực 

tâp sinh kỹ năng sau khi đã về nước」（Khái quát）

１.Mục đích điều tra thăm dò

３.Phương pháp điều tra thăm dò

Điều tra thăm dò này là nhằm mục đích làm rõ ràng từ các nghiệp đoàn thực trạng tình hình đi làm,  hỗ trợ tìm việc, 

hỗ trợ về việc áp dụng kỹ năng và sự tiếp thu kỹ năng trong hóa trình thực tập của thực tập sinh trước khi đã về nước 

của năm 2017.

Đối tượng điều tra thăm dò Số lượng trả lời có hiệu lực Tỉ lệ thu hồi

2,072 1,545 74.6％

1

（Tờ riêng 2）

２.Đối tượng điều tra thăm dò

（１）Gửi bản điều tra thăm dò đến những nghiệp đoàn tiếp nhận thực tập sinh

（２）Những đối tượng điều tra thăm dò hãy trả lời điền vào bảng điều tra thăm dò, sau đó gửi về văn phòng điều tra thăm 

dò thuộc cơ quan Thực tập sinh người ngoại quốc. 

（３）Phương pháp trả lời và điền đơn, lựa chọn và điền tự do.

Những nghiệp đoàn đã tiếp nhận thực tập sinh trước

４.Số lượng trả lời có hiệu lực・Tỉ lệ thu hồi
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Tình hình liên kết giữa Công ty phái cử và Thực tập sinh đã trở về nước

Tình hình liên kết của Công ty phái cử

Về việc nắm rõ tình hình của thực tập sinh đã trở về nước, con số cơ quan mà nghiệp 

đoàn quản lý đã liên kết được với công ty phái cử số lượng là 4,502 cơ quan.
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Tình hình đã liên kết được của Công ty phái cử

Về con số cơ quan phái cử đã liên kết được do nghiệp đoàn đã trả lời 

đó là 2～3 cơ quan, tỉ lệ 33.5％ chiếm nhiều nhất trong các con số của 

thống kê.

Tình hình việc làm của thực tập sinh sau khi về nước 
Tình hình việc làm của thực tập sinh sau khi về nước 

Về tình hình việc làm của thực tập sinh sau khi về nước 

「đã được thuê và đang làm việc（44.5％）」,「 đã được thuê và đã

quyết định nơi làm（5.8％） 」hoặc là「đang khởi nghiệp（5.5％） 」
tổng cộng tỉ lệ chiếm đến 55.9%.
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Nội dung của công việc sau khi đã về nước

Những nội dung công việc mà thực tập sinh theo làm ,「công 

việc giống như đã thực tập（39.6％）」 hoặc 「 loại  việc giống 

như đã thực tập （20.4％）」） 」tổng cộng tỉ lệ câu trả lời 

chiếm đến 60.0％
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Trạng thái về việc tiến hành áp dụng và truyền đạt kỹ

năng của cựu thực tập sinh

Tỉ lệ câu trả lời 「đã có hỗ trợ」cho sự tìm việc làm cho cựu thực 

tập sinh của nghiệp đoàn quản lý là 51.2％.

Tình hình hỗ trợ cựu thực tập sinh
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Tình hình hỗ trợ việc làm cho cựu thực tập sinh

Tỉ lệ câu trả lời 「 có thực hiện」 các biện pháp về việc tiến hành áp 

dụng và truyền đạt kỹ năng của cựu thực tập sinh

của nghiệp đoàn quản lý là 37.0％.
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Tình hình tiến độ của kỹ năng đang thực tập

Hiện tại, về thực tập sinh đang cư trú, tỉ lệ trả lời 

của nghiệp đoàn quả lý là 「 đang tiến hành đúng 

theo kế hoạnh thực tập 」chiếm đến 94.4％.
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Về Tình hình tiến độ kỹ năng thực tập của thực tập sinh


