
 

 

 

Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 B Tư cách lưu trú 

  

B Tư cách lưu trú 
 

2 Xin gia hạn thời gian lưu trú, thay đổi tư cách lưu trú, xin phép vĩnh trú, xin 

phép hoạt động ngoài tư cách, xin phép tái nhập cảnh và lấy tư cách lưu 

trú 

 2-3 Ở lại bất hợp pháp 

Nếu ở lại quá hạn ít nhất 1 ngày thì bị xem là “Ở lại bất hợp pháp (Over-stay)”. Theo nguyên tắc, người đó sẽ 

không được quay lại Nhật trong một thời gian nhất định. Khi người đã ở lại bất hợp pháp về nước thì phải làm 

thủ tục như sau. 

 

Về nước như bình thường 

Trong trường hợp có lý do bất đắc dĩ như bị ốm đau hay chỉ ở lại thêm một 

thời gian rất ngắn thì nên xin gia hạn lưu trú. Nếu đơn xin được chấp nhận thì 

người đó có thể được về nước như bình thường nên hãy nộp đơn cho sở 

quản lý nhập cảnh địa phương gần nơi ở càng sớm. 

Về nước theo lệnh xuất cảnh 

Chế độ ra lệnh xuất cảnh là chế độ đặc biệt áp dụng vào những người ở lại 

Nhật bất hợp pháp mà có đầy đủ điều kiện nhất định trong người trái Luật 

quản lý nhập cảnh. Họ không bị bắt giữ và được xuất cảnh bằng cách thủ tục 

đơn giản. Đối tượng bị ra lệnh là những người ở lại Nhật bất hợp pháp thích 

hợp với tất cả những điều sau. 

(1) Đã tự lên sở quản lý nhập cảnh nhanh chóng với ý định xuất cảnh từ nước 

Nhật. 

(2) Không có lý do phải trục xuất ngoài vụ quá thời hạn được phép ở lại 

(3) Sau khi vào Nhật, chưa bị tù vì những tội như ăn cắp. 

(4) Chưa bao giờ bị trục xuất hay xuất cảnh từ Nhật theo lệnh xuất cảnh. 

(5) Được xem là chắc chắn xuất cảnh từ Nhật một cách nhanh chóng. 

Trục xuất 

(đưa về một cách bắt buộc) 

Nếu bị bắt, người đó sẽ bị giữ tại những nơi như nhà giam. Sau đó, người đó 

sẽ được đưa đến sở quản lý nhập cảnh. Ở đó người đó có thể  bị thủ tục trục 

xuất hoặc bị khởi tố và xết xử trên toà án. Những người xuất cảnh do biện 

pháp trục xuất sẽ không được qua Nhật lại trong vòng 5 năm. Nếu người đó 

hồi trước cũng bị trục xuất thì không được qua lại trong vòng 10 năm hoặc sẽ 

không bao giờ vào Nhật được nữa. 

*Giấy phép lưu trú đặc biệt: Dù được xem là đối tượng nên bị trục xuất nhưng 

người đó vẫn được cấp phép ở lại do Bộ trưởng Bộ tư pháp xem xét tình trạng 

của người đó. Đó là giấy phép lưu trú đặc biệt do Bộ trưởng Bộ tư pháp quyết 

định. Chỉ có trường hợp có phép này, người đó hưởng được tư cách lưu trú 

để tiếp tục sinh sống tại Nhật. 
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