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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  

2-6 Giấy phép hoạt động ngoài tư cách 

Đây là giấy phép cần thiết cho những trường hợp ví dụ như khi du học sinh muốn đi làm thêm. (Trong trường 

hợp du học sinh làm những công việc như trợ giảng (TA) hoặc hỗ trợ nghiên cứu (RA) tại trường đại học hoặc 

trường trung học cao đẳng chuyên môn nơi mình đang theo học ( Chỉ giới hạn ở sinh viên năm 4, năm 5 và  

môn học chuyên môn). Những người không được phép lao động mà muốn đi làm thêm để có thu nhập thì cần 

phải được cấp giấy phép hoạt động ngoài tư cách tại sở quản lý nhập cảnh địa phương. Trường hợp người có 

tư cách lưu trú là Du học / Ở lại cùng gia đình...thì có hạn chế về thời gian làm việc và nội dung công việc khi đi 

làm thêm. Nếu làm việc ở ngoài phạm vi hoạt động của tư cách lưu trú mình thì người đó bị phạt vì “lao động bất 

hợp pháp”. Xin 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 giấy phép hoạt động ngoài tư 

cách 

2 Hồ sơ trình bày rõ về nội dung của 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... 

5 Xuất trình những văn bản chứng minh 

bản thân (trường hợp người bản thân 

nộp đơn tại nơi đó) 

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 trang “4 Hỏi đáp liên 

quan đến vấn đề lưu trú”) 

Khi muốn lãnh 

lương bằng hoạt 

động ngoài tư cách 

lao động mà mình 

đang có. 

Miễn 

phí 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/index.html
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Nguồn: Bộ Tư Pháp “ Xin giấy phép hoạt động ngoài tư cách” 

Mẫu 
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