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HỘI NGHỊ CƯ DÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ YAO LẦN 
THỨ 1 NĂM 2021 【BIÊN BẢN CUỘC HỌP】 

 

Thời gian:   Từ 7 giờ tối đến 8 giờ 30 phút tối ngày 11 tháng 11 năm 2021 (thứ Năm) 

Địa điểm:   Phòng họp 502, tầng 5, tòa nhà phía tây của UBND Thành phố 

Ủy viên tham dự:  Nonaka Mônika, Megumi Kuwana, Cyanjye I, Darlington Tikas Ibrahim, Park 

Yanghaeng, Masayuki Yamauchi, Huỳnh Tú Văn, Yu Tao (lược bỏ cách gọi tôn 

kính) 

Văn phòng điều hành (Phòng Chính sách Nhân quyền): 

Matsuzuki (Trưởng ban), Sakata (Trợ lý Trưởng ban), Tomita (Trưởng nhóm), 

Suwa (ghi chép) 

 

1. Khai mạc 
 

2. Cấp thư ủy quyền 
 

3. Ủy viên tự giới thiệu 
 

4. Bầu chọn Chủ tịch/ Phó Chủ tịch 
Ủy viên Nonaka Monika được bầu chọn làm Chủ tịch. Ủy viên Kuwana được bầu làm Phó Chủ tịch. 

 

5. Về việc công khai hội nghị 
Quyết định nguyên tắc công khai về hội nghị, tài liệu hội nghị và biên bản cuộc họp liên quan đến 

hội nghị cư dân người nước ngoài thành phố Yao. 

 

6. Về cách thức tiến hành hội nghị 
Văn phòng điều hành giải thích về Tài liệu 3. Tổ chức mỗi năm 2 lần. 

Ngoài việc thực hiện quản lý tiến trình của kế hoạch thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa thành phố Yao, 

sẽ tiến hành trao đổi ý kiến về những hoạt động nỗ lực thực hiện của thành phố. 

 

7. Về chính sách cộng sinh đa văn hóa của thành phố Yao 
 Văn phòng điều hành giải thích về Tài liệu 4 và kế hoạch thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa thành phố 

Yao lần thứ 2. 

 

8. Về việc báo cáo thành tích thực tế của kế hoạch thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa năm 2020 
(mục tiêu cơ bản 1, 2) 

Văn phòng điều hành giải thích về Tài liệu 5. 

 

9. Trao đổi ý kiến - Chủ đề 
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Văn phòng điều hành giải thích về Tài liệu 6 

<Trao đổi ý kiến> 

- Khi tìm kiếm việc làm, nếu chỉ có thông tin là có Văn phòng Ổn định Việc làm Hello Work thì không thể 

tìm được việc làm. Ngay cả khi có thể nói được nhưng không thể đọc và viết thì rất khó để tìm được 

việc làm. Thông tin hỗ trợ để có thể làm việc quan trọng hơn. 

- Có thể truyền tải được thông tin chi tiết hơn bằng cách gắn mã QR vào vị trí giải thích khi muốn tư vấn 

qua hình thức trao đổi trực tiếp và khi muốn tư vấn qua điện thoại. 

- Thông tin về lương hưu, bảo hiểm, thuế, mang thai, sinh đẻ và nuôi con rất quan trọng. 

- Cần phải đăng những điều cần phải cẩn thận trong cuộc sống ở Nhật Bản để ngăn chặn những rắc rối 

trong khu vực lân cận. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu cách truyền đạt, v.v... như truyền đạt sự khác biệt 

trong văn hóa với Nhật Bản. 

- Những thông tin như động đất, bão lụt và mưa lớn, v.v... nên được tổng hợp lại như là những thông tin 

thảm họa và đăng mã QR lên. 

- Có thể truyền tải được nhiều thông tin bằng cách đăng nhiều mã QR. 

- Tình trạng có thể biết được ngay lập tức những thông tin về nơi sơ tán khi thiên tai cũng như những 

thông tin chính xác là rất quan trọng. Có nghe nói rằng thông tin đa ngôn ngữ sẽ phát đi từ trung tâm hỗ 

trợ đa ngôn ngữ khi thiên tai thành phố Yao. Tuy nhiên, cũng có những thông tin phòng chống thiên tai 

đang được phát đi thường ngày nên phải làm sao để có thể xem được chúng khi đọc mã QR. 

- Đối với ngôn ngữ của tờ rơi thì có nghe nói rằng dự định có 3 ngôn ngữ. Tuy nhiên, cần có tiếng Thái, 

tiếng Tagalog và tiếng Nepal nữa. Tạo bản gốc rất khó cho nên có thể sử dụng thông tin hiện có được 

cung cấp từ các bộ ngành trung ương và các trung tâm hỗ trợ khác để gia tăng số lượng ngôn ngữ là 

được. 

- Thông tin liên quan đến cách vứt bỏ rác rất quan trọng. 

- Thuế thành phố như thuế thị dân, v.v... rất quan trọng. Tuy nhiên, thông tin và giải thích về các loại thuế 

quốc gia như thuế thu nhập và thuế doanh nghiệp, v.v... cũng rất quan trọng. 

- Ngoài corona ra còn có các bệnh truyền nhiễm khác. Sau khi dịch bệnh corona kết thúc cũng cần phải 

tiếp tục phát đi những thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm. 

- Việc truyền đạt cấu trúc của hiệp hội khu phố rất quan trọng. 

- Khi phát đi những thông tin liên quan đến quy tắc sinh hoạt ở Nhật Bản, cần phải nghiên cứu nội dung 

phát đi để không bị hiểu sai. 

- Việc truyền đi thông tin về quy tắc liên quan đến xe đạp rất quan trọng. Cũng nên truyền đi thông điệp 

rằng nên tham gia bảo hiểm. 

 

10. Khác (bế mạc) 
 


