
 

 Ở chuyên mục “Làm việc bằng tiếng Nhật” ngoài những bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn của người Việt 

đang làm việc trong công ty Nhật về công việc, chúng tôi cũng đăng những câu chuyện của người Nhật đang làm 

việc trong cùng công ty để độc giả có thể hiểu đươc quan điểm về công việc giữa người Việt và người Nhật khác 

nhau như thế nào.                                                                                                                         

Lần này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ông Ito Norihiko - công ty NIPPON KONPO Hồ Chí Minh 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Anh có thể giới thiệu về công ty của mình được 

không?                                                                              

Công ty hiện tại tôi đang làm là công ty thành viên của 

NIPPON KONPO VIETNAM CO., LTD (thành lập năm 

2006 tại Hà Nội) - một công ty con thuộc Tập đoàn Nikko 

Holdings, được thành lập vào năm 2011 để mở rộng kinh 

doanh tại khu vực phía Nam của Việt Nam. Trụ sở công ty 

đặt tại tỉnh Bình Dương, hiện có 3 người Nhật và khoảng 

200 nhân viên người Việt Nam và công ty đang phát 

triển với quy mô rộng trên nhiều lĩnh vực kinh doanh 

dịch vụ cung ứng và hậu cần bao gồm xuất nhập 

khẩu, hải quan, vận tải trong nước, kho bãi, bao bì... 

 

 

◆Khi anh làm việc với nhân viên là người Việt Nam 

thì anh cảm thấy có những điều vui mừng và ngạc 

nhiên như thế nào?                                                                               
Khi tôi thấy nhân viên Việt Nam trong môi trường làm 

việc thiếu các vật dụng cần thiết như bàn ghế làm việc, túi 

đựng đồ,... đã tự tạo ra các vật dụng đó từ những đồ có sẵn, 

tôi thực sự ngạc nhiên vì sự khéo léo của họ. Ngoài ra, giở 

nghỉ ăn trưa, nhân viên thường cắt trái cây cùng ăn với 

nhau, tôi đã rất vui khi được họ cắt trái cây và mời tôi ăn 

cùng. 

 

 

◆Anh nghĩ như thế nào về người Việt Nam khi làm 

việc có sử dụng tiếng Nhật  hay người Việt Nam có 

quan tâm đến Nhật Bản, tiếng Nhật khi làm việc?                           

Tôi thực sự khâm phục vì có nhiều người Việt Nam có thể 

sử dụng tốt tiếng Nhật - một ngôn ngữ được cho là khó 

nhất trong các ngôn ngữ. Đồng thời tôi cảm nhận ở người 

Việt Nam có sự quan tâm sâu sắc tới Nhật Bản. Tôi đã học 

được rất nhiều về cách nghĩ và văn hóa Việt Nam và tôi 

thấy cần phải nhìn nhận lại về bản thân và về nước Nhật. 

 

◆Điều anh kỳ vọng và mong muốn ở nhân viên người 

Việt Nam là gì?                                                            

Tôi mong muốn nhân viên Việt Nam có trách nhiệm hơn 

trong công việc của  mình. Lấy một ví dụ như: khi tôi yêu 

cầu nhân viên thực hiện công việc, tôi đã nhận câu trả lời 

từ họ rằng: "tôi đã đề nghị những người liên quan thực 

hiện, nhưng họ  không trả lời, nên tôi không thể làm 

được". Trong trường hợp này, công việc của nhân viên 

không phải là đề nghị người liên quan thực hiện, mà chính 

là phải thực hiện công việc, do đó nếu nói về kết quả thì nó 

đồng nghĩa với việc không làm gì cả. Trong các doanh 

nghiệp Nhật Bản, công việc đương nhiên sẽ không thể trôi 

chảy nếu chỉ có mỗi người Nhật thực hiện, do đó tôi mong 

muốn nhân viên Việt Nam sẽ có trách nhiệm và nỗ lực 

trong công việc nhiều hơn.   

◆Ngoài ra, anh có thể kể một câu chuyện cho độc giả 

về nhân viên Việt Nam được không?                          

Có lần tôi được mời đến dự bữa tiệc sinh nhật cậu con trai 

của nhân viên trong công ty và hôm đó tôi mới biết đến 

một nhà hàng chuyên dành cho tổ chức tiệc sinh nhật. Nhà 

hàng này rất tuyệt vời, giống như một nơi tổ chức tiệc kết 

hôn. Tôi rất ấn tượng là ngoài tiệc của chúng tôi, còn có 

tiệc sinh nhật của những người khác và tại  nhà hàng có số 

lượng phòng nhiều vậy mà kín đặc khách.Tôi từng được 

nghe kể người Việt Nam rất trân trọng thời gian cùng với 

gia đình và tôi đã có cảm nhận thật sự về điều đó. 

Câu hỏi cho người Nhật 



 

「日本語でお仕事」のコーナーでは、日系企業で働くベトナム人の視点から仕事について感じたことや経験につ

いてお話を伺っています。また、同一の職場で働く日本人にもお話を伺い、立場の異なる視点から仕事について

感じたことや経験について記事にし、掲載しています。今号のインタビューに答えてくださった日本人の方は、

ビンズオン省にある日本梱包（NIPPON KONPO HO CHI MINH INC.) 伊藤徳彦 様です。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本人の方への質問 

 

◆御社（貴社）の会社概要を教えて下さい。 

当社はニッコンホールディングス株式会社 100%子会社であ

る NIPPON KONPO VIETNAM CO., LTD. (2006年にハノイで

設立) のグループ会社で、ベトナム南部事業拡大の為に

2011年に設立されました。ベトナム南部のビンズオン省を拠

点とし、現在日本人が 3名、ベトナム人従業員が約 200名

在籍しており、輸出入・通関・国内輸送・倉庫・梱包などの物

流事業を幅広く展開しております。 

 

 

◆ベトナム人スタッフと働いていて、楽しい、嬉しい、 

あるいは驚いた思うことはどんなことですか。 

小物入れや作業机などの備品が無い場合に、ベトナム人ス

タッフが有り合わせの物でそれらを作っているのを見て、その

器用さに驚いたことがあります。また、ランチタイムにスタッフ

が皆で果物を切って食べ合うことがあるのですが、その際に

果物をお裾分けしてもらえるのは嬉しいです。 

 

 

 

◆日本語を使ったり、日本や日本語に関わりを持った

りしながら働くベトナム人を見ていてどう思いますか。 

言語の中でも特に難しいと言われている日本語を使うこと

ができるベトナム人が多くいるのを見て、非常に勉強熱心

だと感心すると同時に、日本に対して深く興味と関心を持

っているのだと感じております。彼らからベトナムの文化や

考え方など学ぶことは多く、日本や自分自身についても再

考させられております。 

 

 

◆ベトナム人スタッフに期待することは何ですか（業

務上に関する期待、スタッフの今後の成長に関する

期待など）。 

自分の仕事により責任感を持ってもらいたいと考えておりま

す。例えば、スタッフに業務指示をした際に、「自分は関係

者に業務依頼したが、彼らから返事が無いので業務が出

来ない」という返答をもらうことがあります。この場合、スタッ

フの仕事は関係者に業務依頼することではなく、業務を実

施することであるので、結果だけで言えば依頼しただけでは

何もやっていないのと同じです。日系企業とはいえ、日本

人だけで業務をこなしていくことは当然できないので、ベト

ナム人スタッフにはより責任感を持って業務に取り組んで

もらいたいと考えております。 

 

◆その他、読者に伝えたいベトナム人スタッフとのエピ

ソードなど何かあればお願いします。 

あるスタッフの息子の誕生日会に招待されたことがあるの

ですが、その際に誕生日会専用の会場があることを知りま

した。また、会場は小さめの結婚披露宴会場のようで立派

であり、さらに私たちの他にも誕生日会が複数開かれてい

て、同建物内に数部屋ある会場が埋まっているのが印象

的でした。ベトナム人は特に家族との時間を大切にすると

伺ったことがありますが、それを実感しました。 


