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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 

2-8 Lấy tư cách lưu trú 

Trường hợp trẻ em đã sinh ra tại Nhật và không có quốc tịch Nhật mà muốn ở lại Nhật thì phải đến sở quản lý 

nhập cảnh địa phương thuộc nơi ở để làm thủ tục lấy tư cách lưu trú trong vòng 30 ngày sau ngày sinh ra của 

trẻ đó. Tuy nhiên nếu trẻ xuất cảnh từ Nhật trong vòng 60 ngày sau ngày sinh ra thì không cần làm thủ tục đó. 

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

1 Đơn xin giấy phép tư cách 

lưu trú 

2 Giấy khai sinh, sổ tay sức 

khoẻ mẹ con ... 

3 Hộ chiếu  hoặc thẻ lưu trú 

của cha mẹ ... 

4 Giấy bảo lãnh nhân thân 

 

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”) 

Trong vòng 30 ngày 

sau ngày sinh ra (tuy 

nhiên nếu dự định 

xuất cảnh từ Nhật 

trong vòng 60 ngày 

sau ngày sinh ra thì 

không cần làm thủ 

tục). 

Miễn 

phí 

 

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
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Nguồn: Bộ Tư Pháp  Xin phép lấy tư cách lưu trú 

Mẫu 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html

