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B Tư cách lưu trú 
 

 

 

Sau khi qua Nhật... 

 
Lúc ở lại Nhật 

 

Phải xác nhận 

 

1 

Tư cách lưu trú và 

 

2-1 

Thời hạn lưu trú ở trong hộ chiếu 

Ở Nhật, giấy 

cho phép lao 

động và thời 

hạn lưu trú 

được quy 

định theo 

Các loại tư cách lưu trú 

(28 loại). 

(1) Tư cách lưu trú có thể làm việc được...18 loại 

(2) Tư cách lưu trú không thể làm việc...5 loại 

 

(3) Tư cách lưu trú mà quyết định cho phép có thể làm việc hay 

không tùy vào nội dung giấy phép của từng cá nhân...1 loại 

 

 (4) Tư cách lưu trú dựa trên thành phần bản thân hay vị trí (không 

giới hạn công việc)...4 loại 

Khi ở Nhật, nếu gặp 

những trường hợp sau 

 

 

Những giấy tờ cần chuẩn bị  Phải làm gì? 
Lúc nào? Ở đâu? 

 

Khi muốn chứng minh là 

mình có thể làm việc ở Nhật 

1. Đơn xin cấp giấy chứng minh 

về tư cách lao động 

2. Hộ chiếu hoặc giấy chứng 

minh tư cách lưu trú 

3. Thẻ lưu trú hoặc giấy chứng 

minh là người vĩnh trú đặc biệt 

4. Giấy phép hoạt động ngoài 

tư cách lưu trú (Trong trường 

hợp đang được cấp phép hoạt 

động ngoài tư cách) 

※Khi nhận giấy chứng nhận, 

phải đóng 900 yên (bằng tem 

Shunyuinshi) 

 

Ở sở quản 

lý nhập 

cảnh của 

các địa 

phương 
3 

Xin cấp giấy chứng 

nhận về tư cách lao 

động 
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Khi ở Nhật, nếu gặp 

những trường hợp sau 

 

 

Những giấy tờ cần chuẩn 

bị .v.v... 

Phải làm gì? 

Khi muốn lãnh lương 

bằng hoạt động ngoài tư 

cách lao động mà mình 

đang có 

1. Đơn xin giấy phép hoạt động 

ngoài tư cách 

2. Hồ sơ trình bày rõ về nội 

dung hoạt động cần giấy 

phép hoạt động ngoài tư 

cách 

3. Hộ chiếu hoặc giấy chứng 

minh tư cách lưu trú 

4. Thẻ lưu trú 

※Miễn phí 

Ở sở quản 

lý nhập 

cảnh của 

các địa 

phương 

2-6 

Xin giấy phép hoạt 

động ngoài tư cách 

Khi muốn thay đổi thời 

hạn lưu trú 

1 Đơn xin thay đổi thời hạn lưu trú 

2 Hình 

3 Các giấy tờ ứng với nội dung hoạt 

động ở Nhật 

4 Hộ chiếu hoặc giấy chứng minh 

tư cách lưu trú 

5 Thẻ lưu trú hoặc giấy chứng minh 

là người vĩnh trú đặc biệt 

6 Giấy phép hoạt động ngoài tư 

cách lưu trú (Trong trường hợp 

được cấp phép hoạt động ngoài 

tư cách) 

7 Giấy tờ chứng mình bản thân 

v.v. 

※Khi được phép, phải đóng 4.000 

yên (bằng tem Shunyuinshi). 

 

Ở sở quản 

lý nhập 

cảnh của 

các địa 

phương 

2-2 

Xin thay đổi thời hạn 

lưu trú 
Từ 3 tháng 

trước khi 

hết hạn lưu 

trú 

Nếu quá hạn 

ít nhất 1 ngày 

2-3 

Ở lại bất hợp 

pháp 

Khi muốn thay đổi tư 

cách lưu trú 

1 Đơn xin thay đổi tư cách lưu trú 

2 Hình 

3 Các giấy từ ứng với nội dung hoạt 

động ở Nhật 

4 Hộ chiếu hoặc giấy chứng minh tư 

cách lưu trú 

5 Thẻ lưu trú hoặc giấy chứng minh 

là người vĩnh trú đặc biệt 

6 Giấy phép hoạt động ngoài tư 

cách lưu trú (Trong trường hợp 

được cấp phép hoạt động ngoài 

tư cách) 

7 Giấy tờ chứng mình bản thân  

v.v. 

※Khi được phép, phải đóng 4.000 

yên (bằng tem Shunyuinshi). 

 

Ở sở quản 

lý nhập 

cảnh của 

các địa 

phương 

2-6 

Xin thay đổi tư cách 

lưu trú Từ khi phát 

sinh lý do 

cần thay đổi 

tư cách lưu 

trú cho đến 

khi hết hạn 

lưu trú 

Ở đâu? 

Được xem là 

Lúc nào? 
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Khi ở Nhật, nếu gặp những 

trường hợp sau 

 

Những giấy tờ cần chuẩn bị Phải làm gì? 

Khi muốn sống tại Nhật 

vĩnh viễn 

 

Phải có đủ một số điều kiện mới 

được cấp phép 

※Khi được phép, phải đóng 8.000 

yên (bằng tem Shunyuinshi). Ở sở quản 

lý nhập 

cảnh của 

các địa 

phương 

2-5 

Xin giấy phép vĩnh trú 

Khi ra khỏi nước Nhật 

trong một thời gian 
1 Đơn xin phép tái nhập cảnh 

2 Hộ chiếu 

3 Thẻ lưu trú hoặc giấy chứng 

minh là người vĩnh trú đặc 

biệt 

※Lệ phí 3.000 yên (giấy phép 

cho lần đầu) hoặc 6.000 

yên (giấy phép cho nhiều 

lần) 

 
Ở các sở 

quản lý 

nhập 

quốc của 

các địa 

phương 

2-7 

Xin giấy phép tái nhập 

cảnh (giấy phép cho1 

lần) 

Trước khi 

hết hạn 

lưu trú 
2-7 

Xin giấy phép tái nhập 

cảnh (giấy phép cho 

nhiều lần) 

Khi muốn lấy tư cách 

lưu trú cho con em đã 

sinh ra tại Nhật 

1 Đơn xin giấy phép tư cách 

lưu trú 

2 Giấy khai sinh, sổ tay sức 

khoẻ mẹ con 

3 Hộ chiếu và thẻ lưu trú của 

cha mẹ  

4 Giấy tờ chứng mình bản 

thân 

v.v. 

 

 

Ở sở quản 

lý nhập 

cảnh của 

các địa 

phương 

2-8 

Xin giấy phép tư cách 

lưu trú Trong vòng 

30 ngày 

sau ngày 

sinh ra 

Ở đâu? Lúc nào? 

< Tái nhập cảnh đặc biệt> 

1 Hộ chiếu 

2 Thẻ lưu trú hoặc giấy chứng 

minh là người vĩnh trú đặc 

biệt 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/index.html

