
Phát hành lần đầu tháng 3 năm 2020

Tài liệu hướng dẫn về 
Cuộc sống - Công việc
trong ngành dịch vụ lưu trú



1

I N D E X

Cách dùng tài liệu hướng 
dẫn này

 Ⅰ．Để sinh sống tại Nhật Bản

1. Tư cách lưu trú

2. Tìm nhà

3. Thủ tục đăng ký

4. Mở tài khoản ngân hàng

5. Hợp đồng điện thoại di động

6. Phân loại rác tái chế và rác thải

7. Thăm khám tại bệnh viện

8. Chuyển tiền ra nước ngoài

9. Chuẩn bị khi gặp thiên tai

 Ⅱ．Để làm việc trong ngành dịch 
         vụ lưu trú

1. Chào hỏi

2. Ngoại hình

3. Chu kỳ làm việc trong một ngày

4. Chia sẻ thông tin - bàn giao trong 
    cuộc họp

5. Nội dung công việc

[Kiến thức tổng quan công việc]

[Công việc lễ tân]

[Công việc kế hoạch - truyền thông]

[Công việc tiếp khách]

[Công việc dịch vụ nhà hàng]

[Công việc liên quan khác]

6. Xử lý vấn đề - khiếu nại

7. Cách sử dụng giờ nghỉ giải lao, nghỉ phép

 Ⅲ．Con đường sự nghiệp trong
        ngành dịch vụ lưu trú

1. Ngành dịch vụ lưu trú của Nhật Bản
    rất cần có bạn

2. Đối với việc chuyển việc

3. Lộ trình sự nghiệp của nhân viên người
    nước ngoài đã đi trước

 Ⅳ．Thông tin hữu ích cho bạn 

1. Khi phát bệnh đột ngột - bị thương

2. Khi có hỏa hoạn

3. Khi gặp tai nạn, tội phạm

4. Hỗ trợ bằng tiếng nước ngoài 

5. Trang cổng thông tin về Đào tạo và đảm
    bảo nhân lực du lịch chất lượng cao có 
    kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương

6. Giải thích thuật ngữ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

27

27

27・28

29

30・31



22

Cách dùng tài liệu hướng dẫn này

Đây là tài liệu hướng dẫn dành cho người nước ngoài lần đầu làm 

việc tại Nhật Bản trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, 

nhà nghỉ v.v. tại Nhật Bản.

Người nước ngoài đến Nhật Bản cần chuẩn bị về cuộc sống tại Nhật Bản,

và cần một khoảng thời gian để làm quen với công việc, 

cách làm việc tại nơi làm việc mới.

Chắc chắn bạn sẽ có nhiều điều không hiểu, cũng sẽ có những thất bại.

Và còn nhiều thứ chưa quen khiến các bạn sẽ cảm thấy bất an.

Với mục đích để các bạn có thể an tâm phần nào những lúc như vậy, 

chúng tôi đã soạn tài liệu hướng dẫn này.

Chúng tôi đã tập hợp những điều cần lưu ý, những điều nên nhớ dành cho các bạn từ nay 

sẽ bắt đầu làm việc nhưng còn thiếu kinh nghiệm khi làm việc trong ngành kinh doanh dịch 

vụ lưu trú tại Nhật Bản.

Đối tượng chúng tôi hướng đến là người chưa có kinh nghiệm làm việc trong ngành dịch vụ 

lưu trú, nên chúng tôi đã cố gắng sử dụng hình ảnh minh họa, dùng từ ngữ đơn giản để có 

thể giải thích một cách dễ hiểu nhất.  

Hãy luôn mang theo tài liệu hướng dẫn này bên người, khi gặp vấn đề thắc mắc,

vấn đề không hiểu thì thử hỏi những người xung quanh mình.

Ngoài tiếng Nhật, chúng tôi cũng đã soạn tài liệu hướng dẫn này bằng tiếng Anh, tiếng 

Trung, tiếng Việt, tiếng Myanmar. Các bạn cũng có thể sử dụng ngôn ngữ thường dùng 

hàng ngày để so sánh với bản tiếng Nhật để học tiếng Nhật.

Cuối cùng, chúng tôi mong các bạn có thể yên tâm làm việc tại nơi làm việc trong ngành 

dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ tại Nhật Bản, 

để có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái mỗi ngày.

Tháng 3 năm 2020

Tổng cục Du lịch Nhật Bản
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Tổng quan về "Kỹ năng đặc định số 1"

Ⅰ．Để sinh sống tại Nhật Bản

Tư cách lưu trú1

● Mẫu thẻ lưu trú

■ Thời gian lưu trú
Gia hạn từng lần theo kỳ hạn 1 năm, 6 

tháng hoặc là 4 tháng, tổng cộng tối đa 

là 5 năm.

■ Tiêu chuẩn kỹ năng và tiêu chuẩn 
năng lực tiếng Nhật
Kiểm tra tại các kỳ thi (Miễn thi với 

người nước ngoài đã hoàn thành tốt 

"Thực tập kỹ năng số 2")

Về kỳ thi kỹ năng thì phải đỗ bài thi viết 

bằng tiếng Nhật và bài thi thực hành do 

Trung tâm tổ chức thi kỹ năng ngành 

dịch vụ lưu trú tổ chức

Về kỳ thi tiếng Nhật thì phải đỗ "Kỳ thi 

năng lực tiếng Nhật" cấp độ N4 hoặc 

"Kỳ thi tiếng Nhật cơ bản".

■ Mang theo gia đình
Về cơ bản là không được chấp nhận. 

■ Thuộc đối tượng được hỗ trợ bởi 
tổ chức tiếp nhận hoặc tổ chức 
hỗ trợ đăng ký. 

Người nước ngoài cần phải có tư cách lưu trú 

để có thể sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Để 

làm được công việc trong ngành dịch vụ lưu trú, 

cần phải có tư cách lưu trú loại "Kỹ năng đặc 

định số 1", "Thực tập kỹ năng", "Kỹ thuật - kiến 

thức nhân văn - nghiệp vụ quốc tế"́ v.v. Tùy theo 

loại tư cách lưu trú mà thời gian lưu trú, nội 

dung công việc được làm sẽ khác nhau, do đó 

cần kiểm tra trước.

Thẻ lưu trú sẽ được cấp trong trường hợp đã 

được cho phép nhập cảnh mới vào Nhật Bản, 

cho phép gia hạn thời gian lưu trú, cho phép 

thay đổi tư cách lưu trú v.v.

Trường hợp có nguyện vọng lưu trú lâu hơn 

thời gian lưu trú được cấp, phải xin phép gia 

hạn thời gian lưu trú trước khi hết hạn. Ngoài ra 

còn có những giấy tờ khác cần yêu cầu nơi làm 

việc nộp, do đó hãy bàn bạc với công ty từ sớm. 

Lưu ý rằng nếu bạn lưu trú khi không được cấp 

phép thì sẽ trở thành đối tượng phải làm thủ tục 

cưỡng chế trục xuất.

Nguồn: Tổng cục quản lý cư trú và xuất nhập cảnh Nhật Bản
Trang chủ (http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html)
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Ⅰ．Để sinh sống tại Nhật Bản

Tìm nhà2

hợp đồng thuê nhà có ghi là chi phí dọn dẹp khi 

rời đi sẽ được khấu trừ vào khoản tiền gửi bảo 

đảm, thì khoản tiền gửi bảo đảm được trả lại sẽ 

ít hơn số tiền ký gửi đặt cọc, vì vậy hãy kiểm tra 

thật kỹ hợp đồng. Mặt khác, tiền tạ lễ được trao 

cho chủ nhà như một lời cảm ơn và khi bạn rời 

đi thì sẽ không được nhận lại. Số tiền đặt cọc 

và tiền tạ lễ sẽ khác nhau tùy thuộc vào tài sản 

và khu vực của nhà cho thuê, nhưng mỗi khoản 

thường được quy định là bằng 1 đến 2 tháng 

tiền thuê nhà.

Nếu một người thuê nhà đã làm hư hại đến 

ngôi nhà do cố ý hoặc sơ ý, vi phạm nghĩa 

vụ bảo quản, hoặc sử dụng quá mức thông 

thường, thì người đó phải có nghĩa vụ tu sửa lại 

ngôi nhà (còn gọi là nghĩa vụ phục hồi nguyên 

trạng). Xin lưu ý rằng chi phí phục hồi nguyên 

trạng sẽ do người thuê nhà chịu.

Khi thuê nhà ở Nhật, hầu hết các trường hợp 

sẽ cần Người bảo lãnh liên đới hoặc Công ty 

bảo lãnh. Nếu người thuê nhà không trả tiền 

thuê nhà, hoặc không thể bồi thường thiệt hại 

cho các thiết bị của ngôi nhà v.v., thì Người bảo 

lãnh liên đới hoặc Công ty bảo lãnh sẽ thay mặt 

trả tiền thuê nhà hoặc chi phí bồi thường. Có thể 

không dễ để tìm một người bảo lãnh hoặc công 

ty bảo lãnh, và cũng có trường hợp cơ quan làm 

việc sẽ thay mặt thuê cho các bạn một ngôi nhà, 

vì vậy hãy trao đổi với cơ quan làm việc của bạn 

trước khi tìm nhà.

Ở Nhật Bản, thường phải thanh toán khoản 

phí ban đầu là tiền đặt cọc và tiền tạ lễ để thuê 

nhà.  Tiền đặt cọc giống như một khoản ký gửi 

đảm bảo với chủ nhà, và theo quy định, toàn 

bộ số tiền sẽ được hoàn trả khi bạn rời đi nếu 

không còn nợ tiền thuê nhà hoặc không có thiệt 

hại về thiết bị trong nhà. Tuy nhiên, nếu trong 

Chủ nhà Người thuê nhà

Tiền đặt cọc

Tiền tạ lễ

Là khoản tiền đảm bảo đưa cho 
chủ nhà.
Nếu không có bất kỳ vấn đề gì thì 
sẽ được nhận lại toàn bộ khi bạn 
rời đi.

Là tiền đưa cho chủ nhà như một 
lời cảm ơn.
Khi bạn rời đi thì sẽ không được 
nhận lại.
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● Cơ sở kinh doanh của pháp nhân, tổ chức 

thuộc chính quyền địa phương, quốc gia
● Cơ sở kinh doanh cá nhân có loại hình 

kinh doanh nhất định và luôn có 5 người 

lao động trở lên.

* Các loại hình kinh doanh nhất định bao gồm: sản 

xuất, xây dựng dân dụng, khai khoáng, kinh doanh 

gas điện, vận chuyển, vệ sinh, buôn bán hàng hóa, 

kinh doanh bảo hiểm tài chính, cho thuê lưu kho, 

dịch vụ môi giới, quảng cáo hướng dẫn có thu phí, 

giáo dục-nghiên cứu-khảo sát, bảo hiểm y tế, thông 

tin truyền thông v.v.

Quốc gia-Chính quyền 
địa phương-

Cơ sở kinh doanh của 
pháp nhân

Người lao 
động

5 người trở lên

Áp dụng bắt buộc

Áp dụng bắt 
buộc

Không bắt 
buộc áp dụng

Không bắt buộc áp dụng

Người lao 
động

dưới 5 người

Cơ sở kinh doanh cá 
nhân không thuộc

ngành nghề nhất định

Cơ sở kinh doanh cá 
nhân thuộc

ngành nghề nhất định

Ⅰ．Để sinh sống tại Nhật Bản

Thủ tục đăng ký3

Các cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ tham 
gia bảo hiểm xã hội
(Cơ sở kinh doanh áp dụng bắt buộc) 

● Đăng ký thường trú

Người nước ngoài đang sở hữu hoặc dự kiến 

được cấp thẻ lưu trú phải khai báo cư trú với 

quận huyện nơi bạn sống trong vòng 14 ngày kể 

từ ngày quyết định sống ở Nhật Bản.  Khi khai 

báo cần phải có thẻ lưu trú (nếu dự kiến được 

cấp sau đó thì mang theo hộ chiếu), vì vậy hãy 

nhớ mang theo.

Hãy thực hiện sớm trong vòng 14 ngày, nếu 

không có lý do chính đáng thì có thể sẽ bị phạt 

tiền hoặc thu hồi tư cách lưu trú.

● Bảo hiểm xã hội

Tại Nhật Bản, các công ty đáp ứng một số 

điều kiện nhất định thì sẽ trở thành đối tượng có 

nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã 

hội. Người nước ngoài làm việc tại các công ty 

như vậy cũng sẽ cần phải tham gia vào các loại 

bảo hiểm xã hội này, do đó cần phải làm các thủ 

tục liên quan khi vào công ty. Người sử dụng 

lao động và người lao động mỗi bên sẽ chịu một 

nửa phí bảo hiểm. Phần người lao động phải 

đóng thường được khấu trừ từ tiền lương.

Nếu làm việc trong công ty không có nghĩa vụ 

tham gia bảo hiểm xã hội, thì sẽ tham gia Quỹ 

lương hưu quốc dân (chỉ dành cho những người 

từ 20 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi) và Bảo hiểm 

y tế nhà nước. Bạn có thể đăng ký tham gia Quỹ 

lương hưu quốc dân và Bảo hiểm y tế nhà nước 

tại văn phòng thành phố nơi bạn sinh sống, do 

đó hãy làm đủ các thủ tục sau khi đã đăng ký cư 

trú.
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Ⅰ．Để sinh sống tại Nhật Bản

Mở tài khoản ngân hàng4

Khi mở tài khoản ngân hàng, bạn nên chọn 

ngân hàng có chi nhánh hoặc ATM gần nhà. 

Cũng có thể nơi làm việc của bạn sẽ chỉ định 

ngân hàng, do đó hãy xác nhận sớm.

Các chi nhánh ngân hàng ở Nhật Bản về cơ 

bản chỉ mở vào các ngày thường, do đó hãy 

đến làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng vào 

các ngày thường trong tuần. Khi mở tài khoản 

ngân hàng thì sẽ cần các giấy tờ tùy thân như 

thẻ lưu trú, do đó hãy nhớ mang theo. Ngoài ra, 

cũng có một số ngân hàng cũng yêu cầu bạn 

xuất trình con dấu hoặc thẻ nhân viên. Nếu bạn 

không có thẻ nhân viên, hãy yêu cầu nhà tuyển 

dụng của bạn cung cấp giấy chứng nhận làm 

việc hoặc đến cùng với nhân viên khác cùng 

công ty. Cũng có những ngân hàng có thể làm 

thủ tục thông qua bưu điện, máy tính, ứng dụng 

trên điện thoại thông minh, tuy nhiên phần lớn 

đều cần nhiều giấy tờ hơn so với làm thủ tục tại 

chi nhánh, hãy cân nhắc chọn phương thức phù 

hợp với bạn.

Ngay cả khi bạn thực hiện thủ tục tại chi 

nhánh ngân hàng, thẻ ngân hàng thường sẽ 

được gửi đến nhà bạn vào một vài ngày sau 

đó, vì vậy hãy kiểm tra lại thời điểm thẻ được 

gửi đến.

Việc mua bán tài khoản ngân hàng 

hoặc để cho người khác sử dụng 

là hành vi tội phạm, do đó tuyệt đối 

không thực hiện hành vi này.  
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* Chỉ cần chuẩn bị một trong số các hồ sơ từ 2  -  4 .

 * Cũng có thể thanh toán sau các khoản chi phí cần 

thiết, tuy nhiên nên mang theo cho an tâm.

Ⅰ．Để sinh sống tại Nhật Bản

Hợp đồng điện thoại di động5

1

2

3

4

5

Dịch vụ điện thoại di động của Nhật Bản có 

2 loại hình thức thanh toán là hình thức thanh 

toán sau và hình thức thanh toán trước, tuy 

nhiên phổ biến nhất là hình thức thanh toán sau. 

Đôi khi điện thoại thông minh bạn đã mua tại 

quốc gia của mình cũng có thể tiếp tục sử dụng, 

do đó hãy kiểm tra lại với nhà mạng di động. 

Trường hợp không sở hữu điện thoại di động có 

thể sử dụng tại Nhật, bạn có thể ký hợp đồng 

theo gói gồm cả điện thoại di động và thẻ SIM, 

do đó nên mang theo cả chi phí mua điện thoại 

di động.

Ở Nhật Bản có rất nhiều gói cước điện thoại, 

hãy xin ý kiến của người phụ trách cửa hàng 

điện thoại, hoặc nhân viên tại nơi làm việc nếu 

cần để chọn gói cước phù hợp với bản thân 

mình nhất.

Với mục đích phòng chống tội phạm, 

nghiêm cấm hành vi chuyển nhượng 

điện thoại di động (bao gồm cả thẻ 

SIM) cho người khác mà không trình 

báo đến nhà cung cấp điện thoại di 

động.

Thẻ lưu trú

Thẻ ngân hàng

Con dấu đã sử dụng khi mở sổ 

tiết kiệm, tài khoản ngân hàng

Thẻ tín dụng

Chi phí cần thiết (phí làm thủ 

tục hợp đồng, phí mua điện 

thoại thông minh v.v.)

Hãy kiểm tra lại những thứ cần để ký 

hợp đồng điện thoại di động.

2 4

Nguồn: Tổng cục quản lý cư trú và xuất nhập cảnh Nhật Bản
Trang chủ (http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html)
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Phân loại rác tái chế và rác thải6

Tại Nhật Bản, bạn được yêu cầu phải phân 

loại rác cẩn thận trước khi vứt nhằm mục đích 

bảo vệ môi trường và tận dụng hiệu quả nguồn 

tài nguyên. Rác tái chế và rác thải về cơ bản 

chỉ có thể đem vứt vào thứ và khung thời gian, 

địa điểm đã được quy định. Cách phân loại rác 

tái chế và rác thải trước khi vứt có thể sẽ khác 

nhau tùy theo mỗi thành phố, làng xã. Ví dụ, khi 

bạn sinh sống tại thành phố, làng xã yêu cầu 

phải vứt rác trong túi mất phí, nếu các túi rác đã 

vứt ra mà không sử dụng đúng loại túi quy định 

Rác cháy được

● Rác tươi sống từ nhà bếp
● Giấy vụn
● Sản phẩm đồ da như túi xách, giày, thắt lưng

● Các loại thủy tinh
● Các loại gốm sứ
● Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ như điện thoại di động, 
  máy sấy tóc, dao cạo râu v.v.
● Đồ kim loại như nồi, chảo, dao, v.v.

● Chai thuỷ tinh
● Lon
● Chai nhựa
● Bao bì đóng gói bằng
  nhựa

● Đồ nội thất như bàn, ghế, giường v.v.
● Xe đạp

Rác tài chế

Rác không cháy được

Rác cồng kềnh

● Cách phân loại rác gia đình (ví dụ)

thì sẽ không được thu gom.

Việc không giữ quy tắc vứt rác sẽ trở thành 

nguyên nhân gây ra rắc rối đối với dân cư xung 

quanh, do đó hãy kiểm tra trước quy tắc tại quầy 

hỗ trợ, hoặc trang chủ tại thành phố, làng xã 

nơi bạn sinh sống. Ngoài ra, lưu ý rằng thông 

thường thì quy định xử lý rác tại nơi làm việc và 

tại nhà sẽ khác nhau.

● Bìa các tông
● Quần áo cũ
● Vải cũ



99
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Thăm khám tại bệnh viện7

Bệnh viện tại Nhật Bản thông thường sẽ 

không làm việc vào cuối tuần, do đó hãy luôn 

kiểm tra trước thời gian thăm khám của bệnh 

viện gần nơi bạn sinh sống và nơi làm việc. Có 

những bệnh viện vẫn hỗ trợ vào ban đêm, hoặc 

cuối tuần đối với những bệnh nhân có bệnh cấp 

tính, do đó cần biết trước các thông tin này.

 Thông thường khi đến thăm khám tại bệnh 

viện thì cần chuẩn bị thẻ bảo hiểm sức khỏe, chi 

phí thăm khám. Tuy nhiên cũng có những bệnh 

viện yêu cầu có giấy giới thiệu, do đó trước khi 

đi hãy hỏi rõ những hồ sơ cần phải có. Ngoài ra, 

hãy giữ thẻ bảo hiểm sức khỏe một cách cẩn 

thận vì nếu không có nó bạn sẽ phải tự thanh 

toán 100% chi phí thăm khám.

Trong lúc thăm khám, bạn sẽ được hỏi chi tiết 

về tình trạng của bệnh, do đó nếu bạn không 

có tự tin về khả năng tiếng Nhật của bản thân 

thì hãy sử dụng ứng dụng dịch thuật, hoặc nhờ 

đồng nghiệp người Nhật cùng đến bệnh viện.

Giấy giới thiệu là gì

Giấy giới thiệu là giấy có ghi thông tin về 

họ tên, độ tuổi, giới tính, tình trạng bệnh v.v. 

của bệnh nhân. Bác sĩ sẽ phát hành giấy 

giới thiệu khi giới thiệu bệnh nhân đến bệnh 

viện khác.

Từ năm 2006 trở đi, các bệnh viện có từ 

500 giường bệnh trở lên sẽ thu thêm chi phí 

bổ sung đối với bệnh nhân không có giấy 

giới thiệu, chỉ ngoại trừ một số trường hợp.

● Quy trình thăm khám thông thường

1 1 1

2 2 2

3 3

● Trước khi đến bệnh viện ● Sau khi ra khỏi bệnh viện● Khi đã đến bệnh viện

Hãy kiểm tra thời gian tiếp 

nhận của bệnh viện.

Kiểm tra xem có cần đặt lịch 

trước hay không.

Chuẩn bị thẻ bảo hiểm sức 

khỏe, chi phí thăm khám.

Nộp thẻ bảo hiểm sức khỏe 

tại quầy tiếp tân.

Điền tình trạng bệnh vào 

bảng câu hỏi sơ bộ.

Thanh toán chi phí sau khi 

thăm khám.

Nộp đơn thuốc và thẻ bảo 

hiểm sức khỏe cho nhà thuốc

Thanh toán tiền sau khi nhận 

thuốc
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Chuyển tiền ra nước ngoài8

Khi muốn chuyển tiền ra nước ngoài, ngoài 

việc mở tài khoản ngân hàng thì bạn cần phải 

đăng ký sử dụng dịch vụ gửi tiền ra nước ngoài. 

Tùy mỗi ngân hàng mà quốc gia có thể chuyển 

hay tiền tệ, phương pháp chuyển tiền và phí 

chuyển tiền v.v. sẽ khác nhau. Ngoài ra, có các 

phương pháp chuyển tiền ra nước ngoài như 

tại quầy giao dịch của ngân hàng, ATM, mạng 

internet, ứng dụng điện thoại thông minh v.v.

● Quy trình chuyển tiền ra nước ngoài thông 

thường

(Trường hợp gửi qua Internet, ứng dụng 

điện thoại thông minh)

Đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển tiền 
ra nước ngoài

Nhập thông tin người nhận

Nộp tiền vào tài khoản dùng để gửi đi

Yêu cầu chuyển tiền

Thực hiện chuyển tiền

Thông tin người nhận: Họ tên người nhận tiền, 

địa chỉ, tên ngân hàng, tên chi nhánh, số tài 

khoản v.v.

(Nhập tiền tệ, số tiền, mục đích chuyển tiền v.v.)

1

2

3

4

5

Để phòng chống hành vi phạm tội, 

không nên sử dụng tài khoản của 

mình để chuyển tiền ra nước ngoài 

thay cho người khác.
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Chuẩn bị khi gặp thiên tai9

Nhật Bản là quốc gia thường xuyên xảy ra 

các thiên tai như động đất, mưa bão v.v. Hãy 

luôn chuẩn bị sẵn sàng để có thể giữ được 

mạng sống khi gặp thiên tai.

● Dự trữ đồ dùng phòng chống thiên tai

Khi xảy ra thiên tai thì có nguy cơ bạn sẽ 

không thể tìm được đồ ăn, nước uống, do đó 

bạn hãy dự trữ đủ nước uống và đồ ăn đủ cho 

trên 3 ngày.

● Cố định nội thất

Nếu đồ nội thất bị đổ sập thì bạn sẽ có nguy 

cơ bị thương, không thể thoát ra ngoài, do đó 

hãy sử dụng các dụng cụ chống đổ để cố định 

đồ nội thất. Ngoài ra, điều quan trọng là cố gắng 

không để đồ nội thất cao ở trong phòng ngủ.

● Kiểm tra địa điểm sơ tán và lộ trình sơ tán

Hãy kiểm tra sẵn địa điểm sơ tán gần nhà 

ở và nơi làm việc của bạn. Ngoài ra, một điều 

quan trọng nữa là cần kiểm tra lộ trình sơ tán 

● Kiểm tra phương pháp thu thập thông tin

Có nhiều thành phố, làng xã cung cấp thông 

tin liên quan đến thảm họa bằng tiếng nước 

ngoài, do đó cần biết trước phương pháp thu 

thập thông tin.

● Tham gia luyện tập phòng chống thảm họa

Hãy tích cực tham gia luyện tập để không 

thấy hoảng loạn trong trường hợp khẩn cấp.

● Đồ nên có khi gặp thảm họa (ví dụ)

● Đài radio cầm tay

● Đèn pin

● Pin khô

● Mũ bảo hiểm

● Găng tay

● Bếp gas mini, bình gas mini

● Miếng chống lạnh ● Miếng 
  chống thấm nước

● Nhà vệ sinh khẩn cấp

● Ô dù

● Đồ dùng cho ngày kinh
  nguyệt (phụ nữ)

an toàn khi xảy ra thảm họa. Hãy nhớ sẵn 2 - 3 

lộ trình sơ tán để đề phòng trường hợp xảy ra 

nguy cơ trong lúc sơ tán.
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Ⅱ．Để làm việc trong ngành dịch vụ lưu trú

Ban đêm

Khi khách hàng xuất hiện

Khi cảm ơn khách hàng

Chào đồng nghiệp khi ra về

Ohayo gozaimasu 
(Xin chào)

Konnichiwa 
(Xin chào)

Konbanwa 
(Xin chào)
Oyasumi nasai 
(Chúc ngủ ngon)

Irasshaimase 
(Xin kính chào quý khách)

Arigato gozaimashita 
(Xin cảm ơn)

Otsukaresama deshita 
(Mọi người đã vất vả rồi)

Chào hỏi1

● Ví dụ chào hỏi

● Ví dụ về kính ngữ

Taberu (Ăn)

Iku (đi)

Miru (nhìn, xem)

Cách nói bình 
thường

Cách nói khi dùng kính 
ngữ

Kính ngữ

Kính ngữ

Kính ngữ

Meshiagaru

Irassharu

Goran ni naru

Itadaku

Mairu

Haiken suru

Khiêm 
nhường 
ngữ

Khiêm 
nhường 
ngữ

Khiêm 
nhường 
ngữ

Khi chào hỏi, hãy nhìn vào mắt đối phương 

và sau đó cúi chào.

Chào hỏi khách hàng là điều đương nhiên 

phải làm, một việc quan trọng nữa là chào hỏi 

với đồng nghiệp cùng làm việc, với những người 

của tổ chức khác.

Hãy sử dụng từ ngữ lịch sự dành cho khách 

hàng. Cụm từ "...desu", "...masu" là cách nói cơ 

bản, ngoài ra còn có cách sử dụng kính ngữ (kính 

ngữ: khi diễn tả hành động của đối phương là 

người trên mình, khiêm nhường ngữ: khi diễn 

tả hành động của bản thân mình đối với đối 

phương là người trên), hãy luyện tập nó cùng 

đồng nghiệp của mình.

Buổi sáng

Buổi trưa

Hãy chào hỏi phù hợp theo thời gian và bối cảnh.
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POINT

Ngoại hình2

● Ví dụ về trang phục và những điểm chính cần kiểm tra

□ Đồng phục đã được giặt, là cẩn thận hay chưa?

□ Kiểu tóc đã được chỉn chua hay chưa?

□ Móng tay đã được cắt ngắn và sạch sẽ hay chưa?

□ Hơi thở có luôn được đảm bảo sạch sẽ bằng các cách 

     như đánh răng v.v. hay chưa?

□ Đã cạo râu sạch sẽ hay chưa? (nếu là nam giới)

□ Bạn đã tắm để kiểm soát mùi hôi của cơ thể chưa?

□ Giày dép có bị bẩn hay không?

Đối với người làm việc trong ngành dịch vụ lưu trú, việc chuẩn bị ngoại hình (trang phục, kiểu tóc 

v.v.) là vô cùng quan trọng. Luôn luôn chú ý để ngoại hình của bản thân trong trạng thái sạch sẽ.

Hãy tạo thói quen đứng trước gương tự kiểm tra các điểm này khi đi 

làm, khi gặp khách hàng. Ngoài ra, ban đầu nên nhờ đồng nghiệp kiểm 

tra lại giúp mình là cách làm cũng rất hiệu quả.

[ Trường hợp là khách sạn ] [ Trường hợp là lữ quán ]
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• Hãy chia sẻ các thông tin như 

tình trạng đặt phòng, sự kiện v.v.

• Thoải mái bày tỏ những điều cảm 

thấy lo lắng, bất an.

• Cần phải nghỉ giải lao. Hãy nghỉ 

đủ.

• Hãy giao tiếp với người xung 

quanh.

• Đi làm sớm một chút đủ để không 

bị vội vã.

• Hãy chuẩn bị ngoại hình - trang 

phục chỉn chu.

• Nếu gặp vấn đề rắc rối, không tự 

mình phán đoán xử lý, hãy thảo 

luận với cấp trên.

• Không phải là "không thể", đầu 

tiên hãy lắng nghe ý kiến của 

khách hàng.

POINT

POINT

POINT

POINT

Chu kỳ làm việc trong một ngày3

Đi làm

Ra về

Nghỉ giải lao

Công việc ●

Họp bàn 
giao

Công việc ●2 1

Chu kỳ làm việc trong một ngày trong ngành 

dịch vụ lưu trú đại khái như sau. Điều quan trọng là 

phải bàn bạc và thảo luận khi có bất kỳ vấn đề thắc 

mắc nào cho dù là nhỏ nhất. Hãy học hỏi những 

kỹ năng ứng xử chuyên nghiệp luôn cần áp dụng 

trong mọi công việc, từ đó tạo nên một môi trường 

giúp bạn có thể làm việc một cách vui vẻ.

Ngành dịch vụ lưu trú cung cấp dịch vụ liên tục 

trong 24 giờ, do đó sẽ làm việc theo cơ chế ca làm 

việc (ban ngày, ban đêm).  Hãy chú ý đến thời gian 

nghỉ, thời gian đi làm, thời gian hết giờ làm.
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POINT

Chia sẻ thông tin - bàn giao trong 
cuộc họp4

□ Cùng nhau trao đổi và làm rõ "Ai", "Khi nào", 

 "Ở đâu", "Làm gì", "Làm như thế nào", "Kết quả ra 

sao".

□ Vừa nói chuyện và xác nhận lại xem những điều 

bạn nói đã được truyền đạt đến đồng nghiệp, cấp 

trên hay chưa.

□ Khi gặp vấn đề không hiểu, đừng ngại ngần đưa ra 

câu hỏi.

□ Không chỉ những điểm thành công, không nên 

giấu diếm mà hãy chia sẻ cả những điểm thất bại, 

sai sót.

□ Nếu trong công việc bạn thấy có những điểm nên 

thay đổi cách làm, những điểm bạn cảm thấy khó 

khăn, đừng ngại ngần đưa ra đề xuất để công 

việc trở nên hiệu quả hơn.

Hầu hết tại các nơi làm việc đều tổ chức họp. 

Mục đích của cuộc họp là để mọi người làm việc 

tại đó cùng chia sẻ những thông tin mà tất cả 

mọi người cần biết, cùng báo cáo và bàn giao 

nội dung công việc, cùng trao đổi ý tưởng mới, ý 

kiến và quan điểm đối với nơi làm việc.

Mặc dù cách tổ chức cuộc họp ở mỗi công ty 

khác nhau, nhưng đây là cơ hội quan trọng để 

đưa ra ý kiến của bản thân, lắng nghe ý kiến 

của người khác. Bạn hãy tích cực tham gia để 

có những thông tin bổ ích cho công việc của 

bản thân.

Khi chia sẻ thông tin, bàn giao thông tin trong 

buổi họp, điều quan trọng là phải trình bày một 

cách dễ hiểu để có thể truyền đạt cho người 

khác hiểu. Hãy lưu ý những điểm sau đây khi 

tham gia cuộc họp.

● Phong cách họp tại Nhật Bản ● Điểm chính trong chia sẻ và bàn giao thông tin
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Nội dung công việc5

[Kiến thức tổng quan công việc]

Là công việc nghĩ ra các chương trình nhằm quảng 
bá những điểm tốt của cơ sở lưu trú tạo ấn tượng 
tốt, làm làm cho khách hàng hài lòng.

● Công việc kế hoạch - truyền thông

Nếu có yêu cầu từ khách hàng, hãy vui vẻ giúp 

đỡ khách hàng nếu là việc bạn có thể làm được. 

Nếu là việc bạn không thể làm một mình, hãy bàn 

bạc với đồng nghiệp, cấp trên để quyết định xem 

sẽ xử lý như thế nào.

Công việc trong ngành dịch vụ lưu trú được chia làm 4 công việc chính. Ngoài ra, mọi người hãy ghi nhớ cả 

những điểm cần nhớ, cần lưu ý khi làm việc tại cơ sở lưu trú ngoài 4 công việc này.

Là công việc xử lý nhiều tình huống khác nhau, 
điển hình như việc checkin và checkout của khách 
hàng.

Là công việc tiếp xúc với khách hàng tại bên trong 
cơ sở, phòng họp, nơi tổ chức lễ kết hôn và cung 
cấp các dịch vụ cần thiết.

Là công việc tiếp xúc với khách hàng tại nhà hàng 
và cung cấp các dịch vụ cần thiết.

Là các công việc hầu hết không thuộc phụ trách của mọi người nhưng lại 
không thể thiết tại cơ sở lưu trú, ví du như mua quà lưu niệm, thay thế thiết bị 
trong phòng và trong lữ quán, v.v.

Trong số các khách hàng, sẽ có những khách 

hàng cần sự hỗ trợ đặc biệt do khuyết tật về mặt thể 

chất và tinh thần (ví dụ: với khách hàng bị lãng tai thì 

Việc bảo vệ khách hàng khỏi tai nạn và nguy 

hiểm cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Phải đảm 

bảo có từ 2 lộ trình sơ tán trở lên. Cần huấn luyện 

trước về các kỹ năng như hướng dẫn sử dụng cầu 

thang bộ chứ không phải thang máy để sơ tán khi 

có hỏa hoạn.

sử dụng giấy bút để giao tiếp và hỗ trợ). Hãy kiểm 

tra rõ nội dung yêu cầu của khách hàng là gì khi tiếp 

nhận để có thể hỗ trợ một cách thích hợp nhất.

● Xử lý yêu cầu từ khách hàng

● Cấu trúc công việc

● Công việc lễ tân ● Công việc tiếp khách

● Công việc dịch vụ nhà hàng

● Công việc liên quan khác

● Hỗ trợ khách hàng cần hỗ trợ

● Đảm bảo an toàn của khách hàng

[Kiến thức tổng quan công việc]
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Nội dung công việc5

Là công việc vô cùng quan trọng trong ngành dịch vụ lưu trú ở giai 

đoạn đón tiếp khách hàng ban đầu. Hãy cố gắng giải thích và hướng dẫn 

khách hàng một cách lịch sự để tạo ấn tượng tốt về cơ sở lưu trú, để 

khách hàng có thể yên tâm lưu trú lại.

[Công việc lễ tân]

● Thời gian checkin và checkout khác nhau tùy thuộc 

theo cơ sở lưu trú, kế hoạch lưu trú. Hãy kiểm tra 

trước điều kiện của từng khách hàng.
● Khi checkout, hãy kiểm tra kỹ khách hàng có cần 

tính toán chi tiết về chi phía và dịch vụ trong quá 

trình lưu trú hay không. Tại cơ sở lưu trú có suối 

nước nóng, đôi khi khách hàng từ độ tuổi học sinh 

trung học cơ sở trở lên cần thanh toán thuế tắm 

suối nước nóng.
● Với khách hàng cần phát hành hóa đơn, vui lòng 

không quên phát hành hóa đơn. Với hóa đơn từ 50 

nghìn yên trở lên thì cần dán tem thuế.

● Đối với khách hàng là người nước ngoài không có 

địa chỉ tại Nhật Bản, khi checkin sẽ yêu cầu trình 

hộ chiếu và lưu lại bản sao.

● Điểm chính khi làm công việc lễ tân

● Checkin - Checkout

● Kiểm tra hộ chiếu

● Khi khách hàng checkin, hãy hướng dẫn luôn các 

nơi bên trong cơ sở cho khách hàng. Giải thích 

trước cho khách hàng trường hợp phát sinh sự cố 

như hỏa hoạn thì cần sơ tán như nào, phải đi đến 

đâu.

● Hãy kiểm tra tên của người lưu trú, ngày lưu trú, 

số điện thoại, sau đó giải thích về các loại lưu trú, 

chi phí lưu trú bao gồm cả thuế, phương thức 

thanh toán.

● Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú cần làm 

công việc lễ tân từ 2 người trở lên kể cả vào ban 

đêm để có thể tiếp đón và hỗ trợ khách hàng. Mọi 

người hãy cùng nhau làm việc theo chế độ đổi ca 

một cách nhịp nhàng.

● Khi trả lời điện thoại sẽ không nhìn thấy mặt 

khách, do đó cần nói chuyện thận trọng hơn so 

với khi nói chuyện trực tiếp. Khi nói chuyện với 

khách hàng, lưu ý sử dụng những từ ngữ lịch 

sự như "Itsumo arigato gozaimasu (Cảm ơn quý 

khách)", "Kashikomari mashita (Tôi đã hiểu rồi ạ)", 

"Ikaga itashi masho ka (Quý khách thấy sao ạ)".

● Hướng dẫn các nơi bên trong cơ sở
     (Cửa thoát hiểm, tuyến đường sơ tán)

● Giao tiếp cần thiết khi tiếp nhận đặt trước 
     qua điện thoại

● Công việc lễ tân ban đêm

● Trả lời điện thoại
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● Điểm chính khi làm công việc kế hoạch

● Điểm chính khi làm công việc truyền thông

Là công việc lên kế hoạch tổ chức sự kiện để khách đến cơ sở lưu trú cảm thấy hài lòng, hoặc quảng bá 

thông tin đến những người chưa biết về cơ sở lưu trú nơi bạn đang làm việc. Đây cũng là công việc có thể dễ 

dàng phát huy quan điểm và năng lực của một người ngoại quốc như các bạn.

● Tùy vào cơ sở lưu trú mà cũng có trường hợp cần lên kế hoạch tổ chức 

sự kiện đặc biệt để làm vui lòng khách hàng. Hãy cùng đồng nghiệp suy 

nghĩ xem cần làm thế nào để khách hàng cảm thấy vui hơn khi lưu trú.

● Là công việc tạo nội dung trang web, SNS, tờ rơi, 

v.v. sao cho thông tin được tiếp cận đến đông đảo 

khách hàng nhất. Việc đăng tin bằng ngôn ngữ 

quốc gia của bạn để có thêm nhiều khách từ quốc 

gia bạn đến cũng là công việc rất quan trọng.

● Các gói dịch vụ trong trang chủ chính thức của 

công ty bạn không tự động được đăng tải trong các 

tìm kiếm thông tin như là tìm kiếm trang mạng (gọi 

là siêu tìm kiếm). Thường các gói dịch vụ của công 

ty du lịch khác sẽ được hiển thị ở phía trên, do đó 

cần suy xét xem nên làm như nào thì khách sẽ đến 

với trang chủ của công ty bạn.

● Lưu ý rằng dù là ảnh chụp bên trong khách sạn với 

mục đích quảng cáo khách sạn, nhưng nếu trong 

ảnh có chụp cả khách hàng thì cũng được phép sử 

dụng khi chưa có sự cho phép của khách hàng đó.

● Kế hoạch sự kiện

● Đăng tải thông tin

● Chụp ảnh - quay phim

[Chú ý] Khi đặt trước lịch lưu trú, cần phải hỏi thông tin cá nhân của khách hàng (họ tên, địa chỉ, số 

điện thoại, địa chỉ Email, v.v.). Không được phép sử dụng các thông tin này vào mục đích khác khi 

chưa có sự cho phép của khách hàng. Khi gửi thông báo về kế hoạch tổ chức sự kiện, cần lưu ý 

việc đã xác nhận trước với khách hàng hay chưa.

[Công việc kế hoạch - truyền thông]

Nội dung công việc5
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[Công việc tiếp khách]

Trong cơ sở lưu trú, đôi khi có trường hợp sẽ làm việc tại bên trong cơ sở, 

phòng họp, nơi tổ chức lễ kết hôn, v.v. Đương nhiên điều quan trọng là bạn luôn 

phải tiếp khách với khuôn mặt tươi cười mà không bị phụ thuộc vào số tiền sử 

dụng của họ, tuy nhiên bạn cũng phải nhớ kỹ các quy tắc ứng xử, mục chú ý 

trong khi làm việc.

● Điểm chính khi tiếp khách

● Tươi cười chào hỏi khách hàng. ● Bấm nút trong thang máy cho khách hàng. Ngoài 

ra, ưu tiên khách hàng khi sử dụng thang máy.

● Trước khi chuyển đến, dùng điện thoại gọi xác 

nhận xem khách có trong phòng hay không.

● Trường hợp không có phản hồi khi gõ cửa, không 

được phép đặt độ trước cửa phòng.

● Bắt lời với khách hàng để hỏi thăm tình trạng.

● Không được phép từ chối tiếp nhận chó hỗ trợ (chó 

dẫn đường, chó phục vụ, chó trợ thính).

● Trực tiếp bắt lời với khách hàng khuyết tật để kiểm 

tra nhu cầu hỗ trợ nếu cần.

● Trường hợp không hiểu cách xử lý, hãy truyền đạt 

với khách hàng việc sẽ xác nhận với cấp trên hoặc 

đồng nghiệp mong khách hàng chờ một chút.

● Khi nhìn thấy khách hàng ● Khi khách hàng vào thang máy

● Khi chuyển đồ đến phòng của khách hàng

● Khi khách hàng gặp khó khăn

● Hỗ trợ khách hàng khuyết tật

Nội dung công việc5



2020
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[Công việc dịch vụ nhà hàng]

Trong cửa hàng, đương nhiên điều quan trọng là bạn luôn phải tiếp khách 

với khuôn mặt tươi cười mà không bị phụ thuộc vào số tiền sử dụng của họ, 

nhưng cũng cần nhớ kỹ quy tắc ứng xử khi gửi khách đồ ăn, đồ uống, những 

điểm chú ý khi làm việc như kiến thức về dị ứng cần thiết khi nhận gọi món.

● Điểm chính khi làm dịch vụ nhà hàng

● Ngoài ngày giờ và số người, cũng cần kiểm tra cả 

thông tin dị ứng đồ ăn, có đồ ăn yêu thích và đồ 

không ăn được hay không.

● Xác nhận số lượng khách đến.

● Xác nhận "Có" hay "Không" đặt trước, nếu là khách 

hàng có đặt trước thì dẫn khách đến ghế đã đặt 

trước.

● Nếu là nhà hàng cấm hút thuốc, truyền đạt cho 

khách thông tin không được phép hút thuốc bên 

trong nhà hàng.

● Trường hợp khách hàng làm rơi đũa, thìa trên bàn 

xuống sàn nhà, đưa đồ mới cho khách hàng.

● Trường hợp có khách hàng có ý định mang đồ ăn 

còn thừa về phòng, hãy dựa trên quy định của nhà 

hàng để thông báo với khách là có thể mang về 

hay không.

● Khi nhận gọi món có cồn, phải truyền đạt thông 

tin không thể phục vụ đồ có cồn cho người chưa 

đủ 20 tuổi, cho người lái xe.

● Về các món ăn tốn nhiều thời gian, phải truyền 

đạt cho khách hàng về việc tốn thời gian, có thể 

thứ tự phục vụ sẽ bị trễ.

● Sau khi nhận gọi món, xác nhận lại nội dung gọi 

món với khách hàng.

● Tùy tình hình mà đến hỏi khách hàng về gọi món 

kể cả khi khách không gọi.

● Xác nhận với khách hàng xem có đồ không ăn 

được hay không, có dị ứng đồ ăn hay không, sau 

đó truyền đạt lại thông tin đó với đầu bếp.

● Khi nhận đặt trước

● Khi khách hàng đến cửa hàng

● Khi khách hàng dùng bữa

● Khi khách hàng ra về

● Khi nhận gọi món

Nội dung công việc5
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Nội dung công việc5

[Công việc liên quan khác]

Trong công việc tại cơ sở lưu trú, đôi khi cần phải làm việc tại cửa hàng bán đồ uống, đồ ăn, quà lưu niệm. 

Ngoài ra, đôi khi cũng được khách nhờ kiểm tra và thay các thiết bị như khăn, cốc, bàn chải đánh răng, bóng 

điện, v.v.

Nếu bạn có tư cách lưu trú kỹ năng đặc định trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, mặc dù sau đây bạn sẽ không 

phải chịu trách nhiệm chính trong công việc nhưng cần phải nhớ các điểm chính giống như các công việc khác.

● Điểm chính khi làm công việc bán hàng

● Công việc kiểm tra - thay trang thiết bị

● Kiểm tra xem các sản phẩm nào được đặt tại đâu 

trong cửa hàng để có thể trả lời khi khách hàng 

hỏi.

● Kiểm tra phương pháp thanh toán có thể sử dụng 

tại cửa hàng, như là tiền mặt, thẻ tín dụng, tiền 

điện tử, v.v. Ngoài ra cần nhớ cách sử dụng máy 

thanh toán.

● Kiểm tra số lượng cần thiết, cách kiểm tra, nơi cất 

giữ hàng dự phòng đối với các thiết bị đối tượng.

● Lưu lại thông tin kết quả kiểm tra, số lượng thay 

thế theo đúng quy tắc của cơ sở lưu trú.

● Khi kiểm tra và thay thế thiết bị, chú ý để không làm 

phiền đến khách hàng.

● Trừ trường hợp dọn dẹp thông thường, khi kiểm tra 

hoặc thay thế thiết bị ở trong phòng khách hàng thì 

cần phải có sự cho phép của khách hàng.

● Đặt đầu vòi sen trong phòng tắm, các thiết bị ở vị 

trí dễ với nhằm phục vụ những khách hàng ngồi xe 

lăn.

● Chuẩn bị tivi có thể hiển thị chữ để phục vụ những 

khách hàng bị khiếm thính.

● Luật pháp Nhật Bản nghiêm cấm hành vi bán 

thuốc là, đồ uống có cồn cho người chưa đủ 20 

tuổi. Khi người mua thuốc lá, đồ uống có còn có 

khả năng chưa đủ 20 tuổi, yêu cầu người mua 

trình thẻ căn cước để kiểm tra xem đã trên 20 

tuổi hay chưa.

● Kiểm tra trước

● Kiểm tra trước

● Sau khi kiểm tra - thay thế

● Khi thanh toán

● Khi kiểm tra - thay thế



2222
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Tình huống Phương pháp xử lý (ví dụ)

① Không đáp ứng được nhu cầu của khách 

hàng ngay lập tức, hoặc quên không đáp 

ứng yêu cầu.

② Đối với phòng đã chuẩn bị sẵn cho khách 
hàng từ trước, khách hàng có nguyện vọng 
thay đổi phòng với lý do phòng bên cạnh 
ồn ào, thiết bị hỏng hóc, khác với giới thiệu 
ban đầu.

 ● Khi mình sai, đầu tiên hãy thành khẩn nói 

  "Moushiwake arimasen (Vô cùng xin lỗi)" để 

xin lỗi khách hàng.
● Ví dụ cho dù đó không phải là lỗi do bản 

thân mình thì cũng không phản biện ngay 

tại đó, cần nghe rõ lý do cho sự cáu giận 

của khách hàng, sau đó bàn bạc với đồng 

nghiệp, cấp trên về phương pháp xử lý.

 ● Xác nhận với khách hàng về lý do của sự 

cáu giận. Mặc dù cách cảm nhận của mỗi 

người khác nhau, nhưng cần phải thực hiện 

các biện pháp xử lý như điều chỉnh với nhân 

viên, sửa thiết bị hỏng hóc, chuẩn bị căn 

phòng khác đang trống v.v. để làm khách 

hàng hài lòng.
 ● Cùng thảo luận với đồng nghiệp, cấp trên để 

xem xét phương pháp xử lý.

Xử lý vấn đề - khiếu nại6

Người nhân viên có thể sẽ tiếp nhận lời mắng 

mỏ, yêu cầu cải tiến từ phía khách hàng khi họ 

cảm thấy khó chịu trước khi lưu trú, trong khi 

lưu trú, sau khi lưu trú. Đây được gọi là khiếu 

nại. Về cơ bản thì sẽ hỏi rõ "lý do" từ khách 

hàng cho những cáu giận đó, sau đó suy nghĩ 

phương án giải quyết. Tuy nhiên bạn không nên 

xử lý một mình, mà điều quan trọng là phải thảo 

luận ngay với đồng nghiệp, cấp trên.

● Cách xử lý khiếu nại theo từng trường hợp

Trong tình huống bị nghe lời mắng mỏ, ví dụ có những trường hợp như sau.
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Ⅱ．Để làm việc trong ngành dịch vụ lưu trú

Khi ký hợp đồng lao động, thời gian làm việc 

(thời gian nghỉ giải lao, nghỉ phép) cũng được 

nêu rõ trong văn bản, bạn hãy kiểm tra kỹ xem 

bản thân mình sẽ làm việc trong điều kiện như 

thế nào.

● Nghỉ giải lao, nghỉ phép một cách thích hợp

Liên quan đến việc quản lý thời gian làm việc, 

đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chủ sở hữu 

lao động có nghĩa vụ phải xử lý tuân theo Luật 

tiêu chuẩn lao động, Luật tiền lương tối thiểu, 

Luật vệ sinh an toàn lao động. 

Nghỉ giải lao (nghỉ giải lao ban ngày, ban 

đêm), nghỉ phép được quy định trong hợp đồng 

là quyền lợi vô cùng quan trọng đối với người 

lao động, do đó bạn hãy hưởng đúng quyền lợi 

của mình.   

Tuy nhiên, khi nghỉ thì cần xem xét, điều 

chỉnh để người xung quanh để công việc tiến 

triển thuận lợi. Khi nghỉ giải lao, việc thông báo 

với những người xung quanh rất quan trọng. 

Ngoài ra, khi muốn nghỉ phép ngoài ca làm việc 

thì cần phải thảo luận sớm với cấp trên để điều 

chỉnh với người khác xem có thể nghỉ được hay 

không. 

Nghỉ giải lao Lao độngLao động

Cách sử dụng giờ nghỉ giải lao, 
nghỉ phép7
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Ⅲ．Con đường sự nghiệp trong ngành dịch vụ lưu trú

Trong ngành dịch vụ lưu trú của Nhật Bản, 

khách du lịch ở nước ngoài đang tăng dần lên, 

để đảm bảo có thể cung cấp được trải nghiệm 

lưu trú ít tạo khó chịu cho khách hàng, Nhật Bản 

rất cần sự "tiếp đón" khách này thông qua sức 

làm việc của những người nước ngoài như các 

bạn.

● Nắm bắt nhu cầu của khách hàng

Cung cấp thông tin trên website, tạo tờ rơi 

cho khách du lịch ở nước ngoài.

● Truyền đạt chính xác thông tin mà cơ sở lưu trú 

     muốn truyền tải. 

Có thể truyền đạt được thông tin cần thiết cho 

khách hàng một cách chính xác bằng cách cải 

tiến các bảng chỉ dẫn trong cơ sở.

● Mang lại cái nhìn mới trong ngành dịch vụ lưu trú

Các thông tin được đưa ra trong cuộc họp sẽ 

hỗ trợ phát hiện ra cái mới, phát triển dịch vụ 

mới.

Ngành dịch vụ lưu trú của Nhật Bản 
rất cần có bạn

1
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Ⅲ．Con đường sự nghiệp trong ngành dịch vụ lưu trú

Khi bạn chuyển việc, bạn cũng cần phải thảo 

luận sớm từ trước với cấp trên của mình ở công 

ty hiện tại. Cần kiểm tra rõ và có sự đồng ý của 

hai bên về việc khi nào bạn có thể nghỉ việc, 

việc thanh toán lương xử lý như thế nào, chế độ 

nghỉ phép ra sao v.v.

Tiếp theo, cần kiểm tra xem công ty, doanh 

nghiệp thuê các bạn làm việc có thực hiện đúng 

việc tuyển dụng lao động người nước ngoài 

hay chưa. (Bạn có thể nhờ cơ quan hỗ trợ đăng 

ký kiểm tra xem công ty có thỏa mãn điều kiện 

đó hay không). Hãy hỏi công ty hoặc cơ quan 

hỗ trợ đăng ký để kiểm tra kỹ xem công ty bạn 

muốn chuyển việc đến có đáp ứng được điều 

kiện này không.

Đối với việc chuyển việc2

Trong khi suy nghĩ về nghề nghiệp, các bạn 

cũng có thể sẽ nghĩ đển việc chuyển đến nơi 

làm việc khác (ngành dịch vụ lưu trú). Tuy nhiên, 

có giới hạn trong vấn đề chuyển việc đối với 

người có tư cách loại kỹ năng đặc định số 1.

Trước hết, việc chuyển việc của các bạn bị 

giới hạn trong phạm vi của cùng một phân loại 

nghiệp vụ. Nếu đang làm việc trong ngành dịch 

vụ lưu trú, bạn chỉ có thể chuyển việc trong 

phạm vi cùng trong ngành dịch vụ lưu trú.
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Ⅲ．Con đườ ng sự  nghiệp trong ngà nh dị ch vụ  lưu trú 

● Bạn DOI THI TRANG (Quốc tịch: Việt Nam) 

<<Lý do gia nhập công ty và kế hoạch nghề nghiệp tương lai>>

<<Thông điệp dành cho nhân lực nước ngoài sẽ làm việc tại 
Nhật sau đây>>

Tôi đã đến Nhật vào năm 2017 và nhập 

học tại trường Nhật ngữ. Ngoài việc học tập 

tại trường, tôi còn học tiếng Nhật trong quá 

trình làm thêm. Từ khi còn đi học tôi đã yêu 

thích ngành dịch vụ lưu trú và muốn làm 

công việc này.

Tôi đã tham dự Kỳ thi năng lực tiếng Nhật 

cấp độ N2 vào tháng 7 năm 2018, Kỳ thi 

đánh giá kỹ năng ngành dịch vụ lưu trú vào 

tháng 4 năm 2019 và đều đã đỗ. Sau khi tốt 

nghiệp, tôi đã trở thành nhân viên hợp đồng 

của Công ty cổ phần World Heritage từ tháng 

8 năm 2019, hiện nay tôi đang làm việc tại 

"Hotel Sobial Namba Daikokucho". Trong 

tương lai tôi muốn tích lũy kinh nghiệm, phát 

triển bản thân để trở thành người quản lý 

những nhân sự nước ngoài sẽ vào công ty 

tiếp sau đây.

Tiếng Nhật có nhiều cách sử dụng từ ngữ khó, công việc lễ tân và công việc ở 

nhà hàng cũng có căng thẳng nhưng rất thú vị. Tôi luôn học tập và cố gắng mỗi 

ngày để làm khách hàng vui.

Mặc dù đôi lúc tôi cũng buồn vì không có người thân bên cạnh nhưng cũng 

có đồng nghiệp là người Việt Nam nên chúng tôi thường ra ngoài vào ngày nghỉ, 

cuộc sống hàng ngày rất vui. Đồng nghiệp người Nhật cũng vô cùng dễ mến, tôi 

muốn sinh sống và làm việc ở Nhật mãi mãi.

Lộ trình công việc của bạn Trang

Từ tháng 8 
năm 2024

Nhập học trường Nhật 

ngữ sau khi sang Nhật
Tháng 4 năm 2017 –
 Tháng 3 năm 2019

Người hướng dẫn cho nhân viên 

mới người nước ngoài
Từ tháng 8 
năm 2020

Đỗ kỳ thi kỹ năng nghiệp 

vụ lưu trú và kỳ thi năng 

lực tiếng Nhật N2

Tốt nghiệp trường Nhật ngữ, 

làm việc trong ngành dịch vụ lưu trú 

(Phụ trách công việc lễ tân, v.v.)

Làm việc trong ngành dịch vụ lưu trú 

tại Nhật 

bản với cương vị một người quản lý 

(Mục tiêu)

Tháng 4 năm 2019

Từ tháng 8 
năm 2019

Lộ trình sự nghiệp của nhân viên 
người nước ngoài đã đi trước3
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Ⅳ．Thông tin hữu ích cho bạn

Khi muốn gọi xe cấp cứu do bản thân hoặc 

người khác bị bệnh đột ngột hoặc là bị thương, 

hãy gọi đến số "119". Gọi điện và nói "Kyukyu 

(cấp cứu)", sau đó truyền đạt rõ địa chỉ muốn xe 

đến, tình trạng bệnh hoặc vết thương, tên của 

bản thân mình, thông tin liên lạc v.v.

Nếu bạn không tự tin về khả năng tiếng Nhật 

của mình, hoặc không thể tự mình gọi điện 

thoại, hãy sử dụng ứng dụng dịch thuật hoặc 

nhờ người xung quanh trợ giúp.

Khi bạn gặp tai nạn, hoặc tội phạm và muốn 

cảnh sát trợ giúp, hãy gọi đến số "110".  Nếu 

bạn có mặt tại địa điểm đó, hoặc có nguy cơ 

gặp nạn thì hãy di chuyển đến nơi an toàn trước 

khi gọi điện. 

Nếu gặp tai nạn, hãy nói "Jiko (tai nạn)" qua 

điện thoại, sau đó truyền đạt rõ địa chỉ xảy ra, 

tình trạng vụ tai nạn, tên của bản thân mình, 

thông tin liên hệ v.v. Nếu gặp tội phạm thì sau 

khi nói "Jiken (vụ án)" qua điện thoại, hãy nói 

rõ địa chỉ nơi muốn cảnh sát đến, đặc điểm của 

tên tội phạm, tên của bản thân mình, thông tin 

liên hệ v.v.

Nếu bạn không tự tin về khả năng tiếng Nhật 

của mình, hoặc không thể tự mình gọi điện 

thoại, hãy sử dụng ứng dụng dịch thuật hoặc 

nhờ người xung quanh trợ giúp.

Khi có hỏa hoạn, hãy gọi "119". Khi gọi điện 

thoại hãy nói "Kaji (hỏa hoạn)", sau đó nói rõ 

địa chỉ xảy ra hỏa hoạn, tên của chính bản thân 

mình, thông tin liên hệ v.v.

Nếu bạn không tự tin về khả năng tiếng Nhật 

của mình, hoặc không thể tự mình gọi điện 

thoại, hãy sử dụng ứng dụng dịch thuật hoặc 

nhờ người xung quanh trợ giúp. 

● Tư vấn y tế qua điện thoại, thông dịch y tế qua

     điện thoại

Trung tâm thông tin y tế quốc tế AMDA

Số điện thoại:03-6233-9266

Số điện thoại:110Số điện thoại:119

Số điện thoại:119

(từ thứ Hai đến thứ Sáu) 10:00 - 15:00 

* Ngoại trừ ngày lễ, và từ ngày 29/12 - 03/01

https://www.amdamedicalcenter.com/

● Hướng dẫn sử dụng xe cấp cứu dành cho người 

     nước ngoài tại Nhật (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng   

     Hàn, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Thái)

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html

Hỗ trợ bằng tiếng nước 
ngoài (đường dây hỗ trợ)

Khi gặp tai nạn, tội phạmKhi phát bệnh đột ngột - bị 
thương 

Khi có hỏa hoạn 

1 3

4

2
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Ⅳ．Thông tin hữu ích cho bạn

● Tư vấn về thủ tục nhập cảnh và lưu trú, về đời sống

● Tiếng Trung, tiếng Anh (từ thứ Hai đến thứ Sáu 

  * Trừ thứ Tư của tuần thứ 2 và tuần thứ 4)
● Tiếng Bồ Đào Nha (thứ Hai)
● Tiếng Tây Ban Nha (thứ Tư, thứ Sáu)
● Tiếng Bengal (thứ Ba)
● Tiếng Indonesia (thứ Ba)
● Tiếng Việt (thứ Năm, thứ Sáu)

0 3 - 3 2 0 2 - 5 5 3 5

0 3 - 5 1 5 5 - 4 0 3 9

Trung tâm hỗ trợ tư 

vấn tổng hợp tiếng 

nước ngoài

Ngôn ngữ được hỗ trợSố điện thoại

Trung tâm tư vấn tổng 

hợp cho người nước 

ngoài Saitama

Hỗ trợ tổng hợp cho 

người nước ngoài 

Hamamatsu

Trung tâm một cửa

0 4 8 - 8 3 3 - 3 2 9 6

0 5 3 - 4 5 8 - 2 1 7 0

● Tư vấn và hướng dẫn về thủ tục nhập
     cảnh và lưu trú

● Tiếng Bồ Đào Nha (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu)

● Tư vấn và hướng dẫn về nghề nghiệp đối 
     với người nước ngoài

● Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, 

tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tagalog, tiếng Thái, 
tiếng Việt (thứ Ba) 

● Hướng dẫn về các dịch vụ liên quan khác 
     trong đời sống

● Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, 

tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tagalog, tiếng Thái, 

tiếng Việt (luôn hoạt động)

● Tư vấn và hướng dẫn về thủ tục nhập
     cảnh và lưu trú

● Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha 
(thứ Tư)

● Tư vấn và hướng dẫn về các dịch vụ khác
     trong cuộc sống

● Tiếng Anh (từ thứ Ba đến thứ Sáu)
● Tiếng Bồ Đào Nha (từ thứ Ba đến thứ Sáu, thứ Bảy, 

Chủ Nhật) )
● Tiếng Trung (thứ Sáu)
● Tiếng Tây Ban Nha (thứ Tư)
● Tiếng Tagalog (thứ Năm)

4 Hỗ trợ bằng tiếng nước ngoài 
(đường dây hỗ trợ)
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Ⅳ．Thông tin hữu ích cho bạn

5 Trang cổng thông tin về Đào tạo và đảm bảo 
nhân lực du lịch chất lượng cao có kinh 
nghiệm thực tiễn tại địa phương

● Đây là trang Web nhằm thúc đẩy việc sử dụng nguồn nhân lực nước ngoài trong ngành dịch 
     vụ lưu trú của Nhật Bản.

● Giới thiệu các hoạt động thúc đẩy việc sử dụng nguồn nhân lực nước ngoài trong ngành   
     dịch vụ lưu trú của Nhật Bản.
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か 行
ぎょう

 / Hàng Ka さ 行
ぎょう

 / Hàng Sa

6

● 健
けんこう

康保
ほけん

険 / Bảo hiểm y tế

Là chế độ bảo hiểm công, bạn sẽ được giảm 

một phần chi phí y tế khi bị bệnh, bị thương, v.v.

● 健
けんこう

康保
ほけんしょう

険証 / Thẻ bảo hiểm sức khỏe

Là thứ chứng minh bạn đang tham gia bảo hiểm 

y tế.

● 控
こうじょ

除 / Khấu trừ

Là việc trừ một khoản tiền nhất định.

● 厚
こうせい

生年
ねんきん

金保
ほけん

険 / Bảo hiểm xã hội

Là quỹ lương hưu mà người làm việc tại công ty, 

v.v. sẽ tham gia. Người tham gia sẽ được nhận 

tiền lương hưu hoặc tiền tạm thời vì về già hoặc 

khi bị khuyết tật, v.v.

● 国
こくみん

民年
ねんきん

金保
ほけん

険 / Quỹ lương hưu quốc dân

Là loại bảo hiểm hỗ trợ cuộc sống của người 

tham gia khi về già. Toàn bộ người dân sống ở 

Nhật từ 20 năm trở lên và dưới 60 tuổi đều có 

nghĩa vụ phải tham gia.

● 国
こくみん

民健
けんこう

康保
ほけん

険 / Bảo hiểm y tế nhà nước

Là bảo hiểm y tế công mà toàn bộ người có 

đăng ký cư trú đều phải tham gia, ngoại trừ một 

số trường hợp khác như đang tham gia bảo 

hiểm y tế của công ty, v.v.

● 最
さいてい

低賃
ちんぎんほう

金法 / Luật tiền lương tối thiểu

Là luật quy định nghĩa vụ phải thanh toán cho 

người lao động tiền lương phải bằng hoặc cao 

hơn số tiền mà nhà nước đã quy định.

● 社
しゃかい

会保
ほけん

険 / Bảo hiểm xã hội

Là các loại bảo hiểm như bảo hiểm y tế, quỹ 

lương hưu quốc dân mà người dân thỏa mãn 

điều kiện nhất định bắt buộc phải tham gia.

● 処
しょほうせん

方箋 / Đơn thuốc

Là giấy do bác sĩ viết cho bệnh nhân, bao gồm 

thông tin về loại thuốc, liều lượng, v.v.

● 善
ぜんかん

管注
ちゅうい

意義
ぎ む

務 / Nghĩa vụ bảo quản

Là nghĩa vụ phải chú ý sử dụng nhà đã thuê 

theo quy tắc được xã hội quy định chung. 

● シ
し ふ と
フト交

こうたい
代 / Làm việc theo ca

Là chế độ làm việc quy định khung thời gian làm 

việc, ngày nghỉ đối với từng công nhân, hoặc với 

từng nơi làm việc.

● 損
そんもう

耗 / Hư hại

Là vết xước, vết bẩn, vết lõm, v.v.

● 収
しゅうにゅういんし

入印紙 / Tem thu nhập

Là phiếu chứng nhận do chính phủ phát hành, 

dùng khi thanh toán tiền thuế, các loại chi phí, v.v.

Giải thích thuật ngữ 
(theo thứ tự 50 âm tiếng Nhật)
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6

● メ
め た さ ー ち
タサーチ / Siêu tìm kiếm

Là hệ thống tìm kiếm sử dụng một vài máy tìm 

kiếm để tìm kiếm từ khóa theo hàng ngang.

● 問
もんしんひょう

診票 / Bảng câu hỏi sơ bộ

Là phiếu để bệnh nhân điền thông tin tên, tuổi, 

triệu chứng bệnh, có dị ứng hay không, v.v.

● 連
れんたい

帯保
ほしょうにん

証人 / Người bảo lãnh liên đới

Là người thanh toán chi phí liên quan thay cho 

người thuê nhà trong trường hợp họ không 

thể thanh toán tiền thuê nhà hoặc chi phí bồi 

thường.

● 労
ろうどう

働安
あんぜん

全衛
えいせいほう

生法 / Luật vệ sinh an toàn lao động

Là luật đảm bảo an toàn và sức khỏe của người 

lao động tại nơi làm việc, thúc đẩy việc xây 

dựng môi trường làm việc dễ chịu.

● 労
ろうどう

働基
きじゅんほう

準法 / Luật tiêu chuẩn lao động

Là luật quy định tiêu chuẩn tối thiểu về điều kiện 

lao động của người lao động.

Nó được áp dụng cho toàn bộ nơi làm việc có 

sử dụng người lao động.

ら 行
ぎょう

 / Hàng Ra

● 賃
ちんたい

貸契
けいやく

約 / Hợp đồng thuê nhà

Là hợp đồng ký kết với chủ nhà khi thuê nhà.

● 入
にゅうとうぜい

湯税 / Thuế tắm suối nước nóng

Là tiền thuế mà người sử dụng suối nước nóng 

cần thanh toán.

● 弁
べんしょう

償費
ひよう

用 / Chi phí bồi thường

Là số tiền phải thanh toán khi gây ra tổn thất cho 

người khác nhằm bồi thường tổn thất đó.

● 補
ほじょ

助犬
けん

 / Chó hỗ trợ

Là chó dẫn đường, chó phục vụ, chó trợ thính 

giúp đỡ những người bị khuyết tật về mắt, tai, 

chân tay.

な 行
ぎょう

 / Hàng Na

は 行
ぎょう

 / Hàng Ha

た 行
ぎょう

 / Hàng Ta ま 行
ぎょう

 / Hàng Ma

Giải thích thuật ngữ 
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