Mã lưu giữ 7-2 (Năm 2008 sửa phần gạch chân)
Phân loại
Đề mục

Cấp độ

2

Công việc
Thi công nhân viên chức

Nội dung
1

ối cảnh câu hỏi dự đoán
B
○ Tôi muốn trở thành nhân viên nhà nước.

2 Câu hỏi và trả lời cơ bản
Hỏi

Tôi là người nước ngoài, tôi có thể trở thành nhân viên hành chính công của Nhật không?

Trả lời Nhân viên nhà nước sẽ mở ra con đường tuyển dụng cho người nghiên cứu, các y sỹ... C
ác công nhân viên chức địa phương ngoại trừ một bộ phận các ngành nghề như cảnh sát
hay nhân viên cứu hỏa, hiện nay hầu hết những ngành nghề đều không giới hạn quốc
Hỏi

Công việc của những công nhân viên chức địa phương là gì?

Trả lời Công nhân viên chức địa phương là những cán bộ của các cấp hành chính, làm những cô
ng việc cho những người sinh sống trong khu vực, ví dụ có nhiều ngành nghề khác nhau
như giáo viên công lập, nhân viên hành chính/nhân viên kỹ thuật tại ủy ban, bác sỹ / y tá
Hỏi

Kỳ thi trở thành công nhân viên chức địa phương là kỳ thi như thế nào?

Trả lời Kỳ thi không phân biệt quốc tịch sẽ được diễn ra bằng tiếng Nhật. Có kỳ thi đợt 1 (kỳ
thi giáo dưỡng liên quan đến kiến thức và kỹ năng và kỳ thi chuyên môn với những kiến
thức lĩnh vực chuyên ngành) và đợt 2 (kỳ thi luận, phỏng vấn, kiểm tra độ thích hợp…)
theo 2 lịch trình khác nhau. Trình độ câu hỏi trong kỳ thi được chia làm 2 trình độ chí
nh tùy theo từng địa điểm thi là trình độ tốt nghiệp đại học và tốt nghiệp phổ thông
trung học. Tư cách dự thi có giới hạn độ tuổi, thông thường tại thời điểm dự thi ở trình
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Câu
ỏi
vàhtrả lời phát sinh

Hỏi

Công nhân viên chức địa phương có những ngành nghề gì? Có tuyển hàng năm không?

Trả lời

Những ngành nghề chính thông thường cả công nhân viên chức địa phương như dưới đây.
Hầu như các tổ chức nhà nước hàng năm đều tuyển công việc hành chính văn phòng, tuy nhiê
n những ngành nghề khác không phải lúc nào cũng tuyển hàng năm.
Nghề nghiệp
Khái lược công việc chính
Hành chính Công việc hành chính văn phòng thông thường
Phúc lợi
Tâm lý
Văn phòng trường học

Công việc kỹ thuật chuyên môn về phúc lợi như hướng dẫn, tư vấn, chỉ đạo
tại các cơ sở phúc lợi xã hội
Công việc kỹ thuật chuyên môn về tâm lý tại các cơ sở phúc lợi xã hội…
Công việc văn phòng tại trường học như trường tiểu, trung học công lập…

Cơ sở hạ tầng Công việc kỹ thuật chuyên môn về quản lý, kế hoạch, trang bị đường sá, sông

Điện lực

ngòi nước thải
Công việc kỹ thuật chuyên môn như thiết kế, xây dựng, quản lý thiết bị điện

Xây dựng Công việc kỹ thuật chuyên môn như quy hoạch đô thị, hướng dẫn phát triển,
xây dựng
Hóa học Công việc kỹ thuật chuyên môn như phân tích hóa học bầu khí quyển và chất
lượng nước bảo vệ môi trường
Nông nghiệp Công việc kỹ thuật chuyên môn như chấn hưng nông nghiệp, quản lý xanh hó
a môi trường

Hỏi

Bác sỹ thú y Công việc kỹ thuật chuyên môn như hướng dẫn và kiểm tra vệ sinh an toàn
thực phẩm và môi trường
Dược sỹ Công việc kỹ thuật chuyên môn như chỉ đạo giám sát vệ sinh dược phẩm,
thực phẩm môi trường
Nhân viên bảo hiểm Công việc kỹ thuật chuyên môn như xúc tiến phúc lợi bảo hiểm sức khỏe khu
vực chỉ đạo bảo đảm sức khỏe
Hãy cho biết lịch trình sơ lược kỳ thi công nhân viên chức địa phương của tỉnh Kanagawa.

Trả lời

Lịch thi đợt 1 kỳ thi trình độ tốt nghiệp đại học của các Tỉnh chính (trường hợp tỉnh
Kanagawa là kỳ thi loại I) như dưới đây. Lịch khái lược là nhận hồ sơ kỳ thi đợt 1 từ 2 tháng
～ần
2 tu
trước, công bố kết quả thi đợt 1 là 2 tuần sau khi thi, kỳ thi đợt 2 sau 2 tuần khi cô
ng bố kết quả đợt 1, công bố kết quả cuối cùng sau 2 tuần sau kỳ thi đợt 2. Hãy xác nhận lịch
trình trong nội dung tuyển dụng.
Lịch trình

Các quận huyện

Ngày thi năm 2008

Kanagawa, Yokohama, Kawasaki
（T
ỉnh và thành phố cùng ngày thi hàng năm)

Ngày chủ nhật
cuối tháng 6

29/6 (chủ nhật)

Hạ tuần tháng 7

23/07 (chủ nhật) Ebina, Zama, Ayase, Hadano

Odawara, Kamakura, Sagamihara, Chigasaki,
Hiratsuka, Fujisawa, Yokoxuka, Atsugi, Yamato

6/8（CN）ạit Zushi

Tháng 8～tháng 9 17/9（CN）tại Miura Izu, Miura
⇒

Trang web tuyển dụng cán bộ nhà nước tỉnh Kanagawa

Sửa

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/jinsomu/siken/index.html

⇒

Trang web tuyển dụng cán bộ nhà nước thành phố Yokohama
http://www.city.yokohama.jp/me/jinji/saiyou.html
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⇒

Trang web tuyển dụng cán bộ nhà nước của Kawasaki

Sửa

http://www.city.kawasaki.jp/94/94ninyo/index.html

ến thức cơ bản
Ki
Điều khoản quốc tịch là gì?
Điều khoản quốc tịch là những điều khoản yêu cầu quốc tịch Nhật Bản là một trong những tư cách
của nhân viên nhà nước trong kế hoạch hình thành những quan điểm quốc gia hoặc thi hành công
quyền. Vấn đề có hay không tư cách dự thi kỳ thi tuyển dụng, thăng tiến đang trở nên nổi cộm.
Những nhân viên ngoại giao có quyền hạn dại diện chủ quyền đối ngoại của Nhật Bản nên quốc tịch
Nhật Bản về mặt pháp luật trở thành điều kiện chủ yếu (mục 1 điều 7 Luật nhân viên ngoại giao).
Những cán bộ nhà nước khác không ghi rõ quốc tịch Nhật Bản về mặt pháp lý là điều kiện lao động,
tuy nhiên với những nhân viên nhà nước có liên quan đến kế hoạch hình thành quan điểm quốc gia v
à thực hiện công quyền được Cục pháp chế nội các chỉ rõ sự cần thiết phải là quốc tịch Nhật Bản, cù
ng với nhân viên nhà nước, cán bộ địa phương, ngoại trừ những công việc mang tính định hình, tư cá
ch dự thi kỳ thi tuyển dụng đều yêu cầu điều khoản về quốc tịch. (nhân viên nhà nước = Điều 8 mục

