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2. Công chức 
 

Việc tuyển dụng công chức (công chức nhà nước, công chức địa phương) tại Nhật bản được áp 
dụng dựa theo quan điểm của Chính phủ là “Các công việc liên quan đến việc tham gia hình thành 
ý tưởng cộng đồng hay sử dụng công quyền chỉ dành cho người mang quốc tịch Nhật Bản”, nên bị 
giới hạn trong phạm vi người mang quốc tịch Nhật Bản tùy theo loại ngành nghề. Tuy nhiên, tỉnh 
Hiroshima lại đang hướng đến việc mở rộng các loại công việc áp dụng được cho cả những người 
không mang quốc tịch Nhật Bản khi tiến hành tuyển dụng nhân viên chẳng hạn như giáo viên ở các 
trường học sẽ được tuyển dụng với tư cách là giảng viên toàn thời gian mà không kèm thời hạn bổ 
nhiệm. 

Ngoài ra, về việc tham gia vào các cơ quan trực thuộc các ban ngành (các Hội đồng, v.v...) của 
người mang quốc tịch nước ngoài, tỉnh đang xem xét việc bổ nhiệm vào các Hội đồng, v.v... không 
bị giới hạn về mặt pháp luật, đồng thời tích cực bổ nhiệm vào các Hội đồng được xây dựng theo 
nguyên tắc chung. 

 
Tuyển dụng nhân viên của tỉnh Hiroshima 

 
Phân loại 
ngành nghề 

Các loại công việc cần điều kiện về 
quốc tịch 

Các loại công việc không cần điều 
kiện về quốc tịch (việc chính) 

Tổng vụ Hành chính (công việc tổng vụ 
chung, công việc tổng vụ tại trường 
tiểu học - trung học cơ sở) 
Tâm lý 
Phúc lợi xã hội 

Thủ thư 
Người phụ trách (bảo tàng, sở thú...) 
v.v...  

Kỹ thuật Vệ sinh 
Nông nghiệp 
Chăn nuôi nói chung 
Thú y 
Thủy sản 
Lâm nghiệp 
Công trình tổng hợp 
Xây dựng 

Bác sĩ làm việc trong bệnh viện 
Chuyên viên y tế cộng đồng 
Dược sĩ 
Hộ lý 
Chuyên viên dinh dưỡng 
Công nghiệp v.v... 

*Tuy nhiên, trừ giáo viên và nhân viên cảnh sát. 
 

Kỳ thi tuyển dụng nhân sự 
Kỳ thi tuyển dụng nhân sự của tỉnh 

Kỳ thi tuyển dụng nhân sự của tỉnh được thực hiện theo việc phân loại, như kỳ thi dành 
cho đối tượng là người khuyết tật, kỳ thi trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi trình 
độ tốt nghiệp cao đẳng, kỳ thi trình độ tốt nghiệp đại học, v.v... Vui lòng xác nhận nội dung kỳ 
thi, v.v... ở phần hướng dẫn dự thi. 

     
     
  

Phòng công chức thuộc Ban quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh Hiroshima 
☎082-513-5144 

Nơi liên hệ 
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Kỳ thi tuyển chọn ứng viên làm giáo viên trường công lập 
Đối tượng đăng ký dự thi là những người đã có bằng cấp phổ thông tương ứng với chương 

trình học - loại trường - loại công việc dự thi hoặc những người sắp có các bằng này trước kỳ 
hạn quy định (độ tuổi dự thi là đến 59 tuổi). Vui lòng xác nhận chi tiết về nội dung kỳ thi, 
v.v...ở mục hướng dẫn thực hiện. 

Ngoài ra, đối với việc tuyển chọn đặc biệt dành cho các đối tượng là nhân lực quốc tế 
[người có kinh nghiệm giảng dạy (tiếng Anh)], người có thành tích thể thao và người có đóng 
góp cho xã hội, thì dù là người không có bằng cấp phổ thông nhưng nếu thỏa mãn mọi điều 
kiện đưa ra đều có thể tham dự kỳ thi. (Vui lòng xác nhận việc tuyển chọn đặc biệt ở mục 
hướng dẫn thực hiện.) 
 

     
     
 
 
 
 
 
Tuyển dụng nhân sự của thành phố, thị trấn 

Việc tuyển dụng nhân sự của thành phố, thị trấn sẽ được thực hiện ở các thành phố, thị trấn. 
Vui lòng liên hệ với các thành phố, thị trấn để biết thêm thông tin chi tiết về việc có cần quốc 
tịch Nhật Bản hay không, có dự định tuyển dụng hay không, nội dung kỳ thi, v.v... 

 
 
Bổ nhiệm ủy viên của Ủy ban hành chính và ủy viên của Hội đồng, v.v...    

Về việc bổ nhiệm ủy viên của Ủy ban hành chính và uỷ viên của Hội đồng, v.v... dành cho 
người có quốc tịch nước ngoài như sau. 

 
Chức vụ có thể bổ nhiệm 
(Chức vụ không cần điều kiện về quốc tịch) 

Chức vụ không thể bổ nhiệm 
(Chức vụ cần điều kiện về quốc tịch) 

Ủy viên hội đồng quy hoạch và sử dụng đất 
nhà nước, 
Ủy viên hội đồng quy hoạch đô thị tỉnh 
Hiroshima v.v... 

Ủy viên ủy ban hành chính như ủy viên ủy 
ban giáo dục, ủy viên an ninh công cộng, uỷ 
viên ủy ban quản lý bầu cử, v.v... và ủy viên 
dân sinh - ủy viên phụ trách thiếu niên nhi 
đồng,v.v... 

 
 

Nơi liên hệ Ban quản lý số lượng tuyển dụng, Phòng giáo viên, Bộ phận quản lý 
của Uỷ ban giáo dục tỉnh Hiroshima 
☎082-513-4927 
Trang web của Uỷ ban giáo dục tỉnh Hiroshima “Hotline về giáo dục 
của Hiroshima” 
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/04file/ 


