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 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 

2-4 Thay đổi tư cách lưu trú 

Những người có tư cách lưu trú như “Vợ/chồng con của người Nhật”, “Người định trú”, “Người vĩnh trú” và 

“Vợ/chồng con của những người vĩnh trú” không bị hạn chế về hoạt động nên không cần thay đổi tư cách lưu trú 

theo công việc. Tuy nhiên, những người có tư cách lưu trú khác mà chuyển nơi làm và tìm việc làm thì phải thay 

đổi tư cách lưu trú phù hợp với hoạt động đó và nộp đơn xin thay đổi tư cách lưu trú lên sở quản lý nhập cảnh 

địa phương. Những giấy tờ cần thiết khác nhau tùy vào tư cách và thời hạn lưu trú nên bạn có thể hỏi chi tiết tại 

sở quản lý nhập cảnh địa phương gần nơi ở. 

Những giấy tờ cần thiết Nơi nhận giấy tờ/Hỏi đáp Từ khi nào đến khi nào Lệ phí 

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  

6 Giấy phép hoạt động ngoài tư cách 

lưu trú (Trong trường hợp được cấp 

phép hoạt động ngoài tư cách) 

7 Giấy bảo lãnh nhân thân 

... 

Nơi nhận giấy tờ: Cục 

quản lý nhập cảnh địa 

phương của nơi ở 

Nơi hỏi đáp: Cục quản lý 

nhập cảnh địa phương của 

nơi ở hay Trung tâm thông 

tin tổng hợp về việc lưu trú 

người nước ngoài (Xin 

tham khảo ở phần 4“ Hỏi 

đáp liên quan đến vấn đề 

lưu trú”) 

Từ khi phát sinh lý 

do cần thay đổi tư 

cách lưu trú cho 

đến khi hết hạn lưu 

trú. 

※ Khi được 

phép, phải 

đóng 4.000 

yen (bằng 

tem 
Shunyuinshi). 
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Nguồn: Bộ Tư Pháp “ Xin thay đổi thời hạn lưu trú  

Mẫu 
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