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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 

2-7 Giấy phép tái nhập cảnh 

Khi người nước ngoài có tư cách lưu trú dự tính xuất cảnh từ Nhật một thời gian như du lịch thì hãy nhớ xin giấy 

phép tái nhập cảnh tại sở quản lý nhập cảnh địa phương. Vả lại, trong trường hợp đã xuất cảnh từ Nhật một thời 

gian và vào lại Nhật, người đó nên làm thủ tục để được giấy phép tái nhập cảnh thì không cần thị thực mà vẫn 

có thể vào lại Nhật để tiếp tục ở lại Nhật với tư cách lưu trú trước khi đã xuất cảnh. 

(1) Giấy phép tái nhập cảnh là gì? 

Đây là một giấy phép cần thiết đối với những người có tư cách lưu trú ngoại trừ người ở lại ngắn hạn (người qua 

Nhật trong một thời gian ngắn với mục đích ngoài lao động như du lịch, công tác, thăm viếng bà con và bạn 

bè.v.v...) trong trường hợp xuất cảnh từ Nhật một thời gian và vào lại Nhật. Nếu xuất cảnh từ Nhật không giấy 

phép tái nhập cảnh thì người đó sẽ mất tư cách lưu trú mà mình hiện có. 

(* Về “ Chế độ tái xuất nhập cảnh đặc biệt”, xin tham khảo A  Chế độ quản lý lưu trú mới/ Chế độ đăng ký cư trú 

cơ bản cho cư dân người nước ngoài 1-1 (2) Chế độ tái xuất nhập cảnh đặc biệt) 

 (2) Giấy phép một lần và giấy phép nhiều ần 

Giấy phép tái nhập cảnh gồm có giấy phép một lần và giấy phép nhiền lần. 

Giấy phép một lần: Chỉ có hiệu lực cho một lần. 

Giấy phép nhiền lần: Có thể sử dụng nhiều lần trong thời hạn. 

(3) Thời hạn hợp lệ 

Thời hạn tái nhập cảnh cho đến kỳ hạn lưu trú của đối tượng, dài nhất là 5 năm (đối với người vĩnh trú đặc biệt 

là 6 năm) và không được quá hạn lưu trú. Việc xin giấy phép này phải làm trước khi hết hạn lưu trú. 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/a/01_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/a/01_1.pdf
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Những giấy tờ cần thiết Nơi nhận giấy tờ/Hỏi đáp Từ khi nào đến khi nào Lệ phí 

1 Đơn xin giấy phép 

tái nhập cảnh 

2 Hộ chiếu 

3 Thẻ lưu trú hoặc 

giấy chứng minh là 

người vĩnh trú đặc 

biệt 

4 Xuất trình văn bản... 

chứng minh bản 

thân  

(Trong trường hợp 

người đại diện nộp 

đơn xin) 

Nơi nhận giấy tờ: Cục quản lý nhập 

cảnh địa phương của nơi ở 

Nơi hỏi đáp: Sở 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”) 

Xin trước khi hết 

hạn lưu trú 

Sau khi được phép, đóng 

tiền như sau: 

<Giấy phép một lần> 

3.000 yen (bằng tem 

Shunyuinshi) 

<Giấy phép nhiều lần> 

6.000 yen (bằng tem 

Shunyuinshi) 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/04.pdf
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Nguồn: Bộ Tư Pháp  Xin phép tái nhập cảnh  

Mẫu 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html

