
Hãy làm việc tại Kagoshima!
    Kagoshima có cảnh quan thiên nhiên bốn mùa tươi đẹp, môi trường tự 
nhiên phong phú với chiều dài khoảng 600 km trải dài từ bắc tới nam.
    Được ban tặng khí hậu ấm áp, quần thể tự nhiên đa dạng với biển, 
đảo, rừng, núi lửa v.v, Kagoshima mang một sức hấp dẫn đặc biệt so với 
các thành phố khác.

Khái quát về tỉnh Kagoshima 9,187

18.6℃

Xếp thứ 10 toàn quốc

Xếp thứ 2 toàn quốc

Khoảng 1,6 triệu người

Kagoshima

Tại tỉnh Kagoshima có rất nhiều người nước
ngoài đang hoạt động và làm việc rất tích cực!

Sức hấp dẫn đặc biệt của Kagoshima hoàn toàn khác 
so với các thành phố lớn

    Kagoshima là nơi ấm áp so với cả nước, nhiệt độ trung 
bình năm tại Kagoshima là khoảng 18,6 độ. Kagoshima vào 
mùa đông không quá lạnh, mùa hè mát hơn so với Việt 
Nam. Mùa xuân với hoa anh đào, mùa thu có lá đổi màu, có 
thể cảm nhận rõ rệt bốn mùa rất đặc trưng của Nhật Bản. 

Khí hậu ấm áp, dễ chịu

    Vật giá trung bình của tỉnh Kagoshima ở mức thấp thứ 2 
trong toàn quốc. Nhiều thực tập sinh còn được công ty tiếp 
nhận chuẩn bị nhà ở, các chi phí như tiền nhà, chi phí điện 
nước sinh hoạt cũng có thể giảm tới mức thấp nhất có thể. 

Vật giá rẻ

    Thời gian di chuyển từ nhà đến nơi làm việc trung bình 
của tỉnh Kagoshima ngắn hơn so với các tỉnh thành phố 
khác. Nhiều thực tập sinh được ở trong ký túc hoặc nhà trọ 
gần công ty và vì thế cũng không tốn nhiều thời gian để di 
chuyển đến công ty.

Thời gian di chuyển từ nhà đến nơi làm việc ngắn

    Tỉnh Kagoshima được thiên nhiên ban tặng nhiều ưu đãi và tự 
hào là kho báu của thực phẩm ngon, an toàn và yên tâm.
     Kagoshima đứng đầu cả nước về nhiều sản phẩm nổi tiếng như 
thịt bò đen Kagoshima - thịt bò ngon nhất Nhật Bản, Kurobuta (thịt 
heo đen) - đặc sản trứ danh, các nông sản như khoai lang, đậu tằm, 
các loại thủy hải sản như cá cam Nhật Bản, cá Kampachi, lươn v.v.

Kho báu của thực phẩm

    Tỉnh Kagoshima được xếp thứ hạng cao trong toàn quốc về tỷ lệ 
người tham gia hoạt động tình nguyện dành cho trẻ em và người già. 
Tại các địa phương đều có các tổ chức, đoàn thể với nhiều hoạt động 
tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. 
    Người dân Kagoshima hiền hòa và ấm áp, tham gia các hoạt động giao 
lưu với người nước ngoài tại các địa phương rất nhiệt tình và sôi nổi. 

Người dân Kagoshima hiền lành, thân thiện
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    Tỉnh Kagoshima rất tích cực đẩy mạnh cơ cấu tiếp nhận nguồn nhân lực đến từ Việt Nam. 
Đặc biệt, tỉnh Kagoshima và tỉnh Hải Dương đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác liên kết trong lĩnh 
vực tiếp nhận nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật Nông nghiệp v.v.
    Tỉnh cũng có nhiều chế độ quan tâm, hỗ trợ cho người nước ngoài đặc biệt đối với Việt Nam 
như tổ chức “Lễ hội tết cổ truyền Việt Nam”, bố trí nhân viên tư vấn người Việt tại Quầy tư vấn 
tổng hợp dành cho người nước ngoài, hỗ trợ các doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc để 
đẩy mạnh giao lưu với người dân địa phương. Qua đó, xây dựng môi trường sống, môi trường 
làm việc ngày càng tốt hơn, giúp người nước ngoài có thể yên tâm sinh sống và làm việc. 
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    Tại thời điểm cuối tháng 10 năm 2019, số lượng người lao động nước ngoài trong tỉnh 
Kagoshima là 8,387 người, trong đó người Việt Nam chiếm quá nửa với 4,240 người. Chỉ trong 
vòng 5 năm gần đây, số lượng người Việt Nam tại tỉnh Kagoshima đã tăng đột biến gấp 17 lần. 
Người Việt Nam đã trở thành nguồn nhân lực quý báu, là chỗ dựa vững chắc cho các ngành 
kinh tế trong tỉnh. 
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kinh tế trong tỉnh. 

Nhiệt độ trung bình năm

Phương tiện để
đến Kagoshima
Phương tiện để
đến Kagoshima

●Hà Nội   Kagoshima

■Hà Nội Kagoshima　　　　Khoảng 4 tiếng (1 tuần 2 chuyến)Bằng máy bay

Dự kiến mở đường bay trực tiếp Hà Nội – Kagoshima
(chưa xác định thời gian chính thức)

Hà Nội              Fukuoka     Kagoshima
Hồ Chí Minh     Fukuoka     Kagoshima

Hà Nội       Fukuoka
Khoảng 4 tiếng

Hồ Chí Minh       Fukuoka
Khoảng 5 tiếng

Fukuoka       Ga Kagoshima Chuo
Khoảng 80 phút

Bằng máy bay

Bằng máy bay

Bằng tàu siêu tốc

Tổng diện tích

Tổng dân số

Nhiệt độ
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Kagoshima sẽ càng gần Việt Nam hơn!


