
ベトナム語 

 

 

 

Thông báo 

 

 

  

 

 

 

Phạ m vi ngườ i lạo đo  ng đườ c ạ p dụ ng 

Ngườ i lạo đo  ng đườ c thụê  bờ i bê n nhạ  n thạ ụ, v.v… vạ  chụ  yê ụ chỉ  lạ m co ng viê  c liê n qụạn 
đê n hờ p đo ng co ng 
（Bạo go m cạ  ngườ i lạo đo  ng cụ ạ nhạ  thạ ụ phụ /bê n nhạ  n ụ y thạ c lạ i, thờ  cạ ） 

Mư c tiê n co ng to i thiê ụ 

＜Trườ ng hờ p thi co ng co ng trỉ nh＞ 

Lạ  so  tiê n thụ đườ c sạụ khi lạ y đờn giạ  nhạ n co ng thiê t kê  co ng trỉ nh co ng co  ng nhạ n vờ i 
90% ro i qụy đo i thạ nh đờn giạ  thêo giờ  
1,275 yê n/giờ  đo i vờ i ho c viê  c, lạ m nghê , v.v… 

＜Trườ ng hờ p ụ y thạ c co ng viê  c vạ  tho ạ thụạ  n qụạ n ly  thêo chỉ  đi nh＞ 

    1,093 yê n/giờ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chụ ng to i sê  ạ p dụ ng Qụy đi nh hờ p đo ng co ng qụạ  n Sụginạmi cho co ng viê  c 
cụ ạ bạ n. 

Nếu bạn cho rằng tiền lương của mình thấp hơn mức tiền công tối 

thiểu dưới đây, bạn có thể kiến nghị với quận Suginami hoặc bên 

nhận thầu, v.v... 

（Thêo như Qụy đi nh nạ y, so  tiê n lường to i thiê ụ đườ c go i lạ  mư c tiê n co ng 

to i thiê ụ.） 

＜Tho ng tin liê n hê   trong trườ ng hờ p co  kiê n nghi ＞ 

○ Sụginạmi 

03－5307－0350 

○  Nhạ  thạ ụ chỉ nh／Chụ  sư  dụ ng lạo đo  ng 

 －  － 

※ Bạ n sê  kho ng phạ i chi ụ bạ t ky  sư  đo i xư  bạ t lờ i nạ o khi thư c hiê  n kiê n nghi . 

※ Đo i vờ i ngườ i lạo đo  ng cụ ạ nhạ  thạ ụ phụ  vạ  bê n nhạ  n ụ y thạ c lạ i, nê ụ tiê n lường 
đườ c chi trạ  thạ p hờn mư c tiê n co ng to i thiê ụ vạ  kho ng đườ c điê ụ chỉ nh lạ i, thỉ  thêo 
qụy đi nh, bê n nhạ  n thạ ụ phạ i chi ụ trạ ch nhiê  m liê n đờ i vạ  phạ i trạ  tiê n lường cho 
ngườ i lạo đo  ng. 
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Lạ  so  tiê n thụ đườ c sạụ khi lạ y đờn giạ  nhạ n co ng thiê t kê  co ng trỉ nh 
co ng co  ng nhạ n vờ i 90% ro i qụy đo i thạ nh đờn giạ  thêo giờ  

1 Công nhân đặc biệt 2,892 yên/giờ 27 Thuyền viên bình thường 2,723 yên/giờ 

2 Công nhân bình thường 2,509 yên/giờ 28 Thợ lặn 4,770 yên/giờ 

3 Công nhân hạng nhẹ 1,755 yên/giờ 29 Người liên lạc với thợ lặn 3,409 yên/giờ 

4 
Công nhân thi công cảnh 

quan 
2,475 yên/giờ 30 

Người vận hành cung cấp 

khí lặn 
3,319 yên/giờ 

5 
Công nhân thi công công 

trình dốc 
3,162 yên/giờ 31 

Công nhân thi công chống 

xói mòn rừng 
3,027 yên/giờ 

6 
Công nhân làm việc trên 

giàn giáo 
3,139 yên/giờ 32 Công nhân đường sắt 5,445 yên/giờ 

7 Công nhân thợ xây đá 3,072 yên/giờ 33 
Công nhân thi công ván 

khuôn 
2,993 yên/giờ 

8 
Công nhân thi công gạch 

khối 
2,847 yên/giờ 34 Thợ mộc 2,880 yên/giờ 

9 Thợ điện 3,004 yên/giờ 35 Thợ trát vữa 3,162 yên/giờ 

10 
Công nhân thi công cốt 

thép 
3,162 yên/giờ 36 

Thợ sửa chữa đường ống 

nước 
2,712 yên/giờ 

11 
Công nhân thi công khung 

thép 
2,892 yên/giờ 37 Công nhân phá dỡ 2,880 yên/giờ 

12 Thợ sơn 3,409 yên/giờ 38 
Công nhân gia công chống 

thấm 
3,409 yên/giờ 

13 Thợ hàn 3,522 yên/giờ 39 
Công nhân gia công kim 

loại tấm 
3,274 yên/giờ 

14 Tài xế (xe đặc biệt) 2,847 yên/giờ 40 Thợ ốp lát gạch 2,678 yên/giờ 

15 Tài xế (xe thông thường) 2,374 yên/giờ 41 Thợ lắp đặt khung kết cấu 3,004 yên/giờ 

16 
Công nhân thi công công 

trình ngầm 
3,499 yên/giờ 42 Thợ lợp mái 1,945 yên/giờ 

17 
Người quản lý thi công 

công trình ngầm 
4,152 yên/giờ 43 Công nhân nội thất 3,150 yên/giờ 

18 Công nhân khoan cắt đá 3,522 yên/giờ 44 Thợ kính 2,970 yên/giờ 

19 
Chuyên viên thi công 

đường hầm 
3,375 yên/giờ 45 Công nhân lắp đặt đồ gỗ 2,848 yên/giờ 

20 
Công nhân thi công đường 

hầm 
2,847 yên/giờ 46 

Công nhân thi công hệ 

thống ống dẫn 
2,678 yên/giờ 

21 
Người quản lý thi công 

đường hầm 
3,803 yên/giờ 47 

Công nhân thi công cách 

nhiệt bảo ôn 
2,599 yên/giờ 

22 Chuyên viên thi công cầu 3,420 yên/giờ 48 
Công nhân thi công bê tông 

khối 
2,763 yên/giờ 

23 Thợ sơn cầu 3,510 yên/giờ 49 Thợ máy thiết bị 2,622 yên/giờ 

24 Người quản lý thi công cầu 4,017 yên/giờ 50 
Người hướng dẫn giao 

thông A 
1,845 yên/giờ 

25 
Người quản lý thi công 

công trình dân dụng 
2,982 yên/giờ 51 

Người hướng dẫn giao 

thông B 
1,598 yên/giờ 

26 Thuyền viên cấp cao 3,432 yên/giờ 
 


