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4 Hỏi đáp liên quan đến vấn đề lưu trú 

Sở quản lý nhập cảnh có các “Trung tâm thông tin tổng hợp về việc lưu trú của người nước ngoài” ở mỗi văn 

phòng chính và chi nhánh địa phương như Sendai, Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Hiroshima và 

Fukuoka để trả lời những thắc mắc của quý vị liên quan đến việc thủ tục nhập cảnh và xin lưu trú.v.v... Quý vị có 

thể hỏi các trung tâm này qua điện thoại và bằng cách trực tiếp đến hỏi không chỉ bằng tiếng Nhật mà còn có thể 

hỏi bằng các ngoại ngữ khác (Anh, Hàn, Hoa và Tây ban nha.v.v...). 

Ngoài ra, văn phòng và chi nhánh của cục quản lý nhập cảnh các nơi như Sapporo, Takamatsu và Naha thì có 

người tư vấn qua điện thoại hoặc tư vấn trực tiếp, vậy bạn cứ yên tâm sử dụng dịch vụ này một cách thoải mái. 

Số hộp thư Địa chỉ Số điện thoại 

Trung tâm 

thông tin 

tổng hợp 

Sendai 983-0842 Miyagi-ken, Sendai-shi, Miyagino-ku, Gorin 1-3-20 

0570-013904 

(Gọi từ IP, 

PHS, nước 

ngoài: 

03-5796-7112) 

Ngày thường  

8:30 sáng - 

5:15 chiều 

Tokyo 108-8255 Tokyo-to, Minato-ku, Konan 5-5-30 

Yokohama 236-0002 
Kanagawa-ken, Yokohama-shi, Kanazawa-ku, 

Torihama-cho 10-7 

Nagoya 455-8601 Aichi-ken, Nagoya-shi, Minato-ku, Shoho-cho 5-18 

Osaka 559-0034 
Osaka-fu, Osaka-shi, Suminoe-ku, Nanko 

kita1-29-53 

Kobe 650-0024 Hyogo-ken, Kobe-shi, Chuo-ku, Kaigandori 29 

Hiroshima 730-0012 
Hiroshima-ken, Hiroshima-shi, Naka-ku, 

Kamihacchobori 2-31 

Fukuoka 812-0003 

Fukuoka-ken, Fukuoka-shi, Hakata-ku, 

Shimousui 778-1, ga hàng không trong nước số 

3, sân bay Fukuoka 

Nơi có 

nhân viên 

tư vấn 

Sapporo 060-0042 Hokkaido, Sapporo-shi, Chuo-ku, Oodori Nishi 12 

Takamatsu 760-0033 Kagawa-ken, Takamatsu-shi, Marunouchi 1-1 

Naha 900-0022 Okinawa-ken, Naha-shi, Higawa 1-15-15 

Nguồn: Trang web của Cục quản lý nhập cảnh 

Ngoài những điều trên, liên kết với văn phòng tư vấn của các cơ quan đoàn thể công cộng địa phương, cục 

quản lý nhập cảnh còn bố trí trung tâm tư vấn theo dạng one-stop (cung cấp toàn bộ thông tin tại một địa điểm) 

nhằm tư vấn cũng như cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến các thủ tục hành chính về quản lý nhập 

cảnh...cho cư dân người nước ngoài sinh sống ở Nhật. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/index.html
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 Địa chỉ Số hộp thư Ngôn ngữ đối ứng 

Trung tâm tư vấn hỗ 
trợ tổng hợp cho 
người nước ngoài 

〒160-0021 

Tokyo-to, Shinjyuku- ku, 

Kabuki-cho 2-44-1 

Tokyo-to, Kenko senta “Haijia”, 

11 kai 

Shinjuku Tabunkakyousei 

Purazanai 

TEL 

03-3202-5535 

TEL/FAX 

03-5155-4039 

Tiếng Anh, Trung Quốc (thứ 

Hai~thứ Sáu, (trừ ngày thứ Tư 

của tuần lễ thứ 2 và thứ 4 trong 

tháng)) 

TiếngBồ Đào Nha ( thứ Năm, thứ 

Sáu) 

Tiếng tây Ban Nha (thứ Hai, thứ 

Năm) 

Tiếng Indonexia (thứ Ba) 

Tiếng Việt (thứ Sáu ) 

Tiếng Bengal (thứ Ba, thứ Tư (trừ 

ngày thứ Tư của tuần lễ thứ 2 

trong tháng)) 

Trung tâm tư vấn 
tổng hợp cho người 
nước ngoài tại 
Saitama 

〒330-0074 

Saitama-ken, Saitama-shi, 

Urawa-ku, Kitaurawa 5-6-5 

Saitma-ken Urawa Godocho 

shya, 3 gai 

TEL 

048-833-3296 

FAX 

048-833-3600 

Tư vấn , hướng dẫn về thủ tục 

nhập cảnh, lưu trú 

Tiếng Bồ Đào Nha (thứ Hai, thứ 

Tư, thứ Sáu ) 

Tư vấn , hướng dẫn về việc làm 

cho người nước ngoài 

Tiếng Anh, Bồ Đào Nha,Tây Ban 

Nha Trung Quốc, Hangul, Tagalog, 

Thái, Việt (thứ Ba) 

Hướng dẫn về cuộc sống và các 

loại dịch vụ khác liên quan đến 

cuộc sống  

Tiếng Anh, Bồ Đào Nha ,Tây Ban 

Nha, Trung Quốc, Hangul, 

Tagalog, Thái, Việt (tất cả các giờ 

trong ngày thường) 

Tư vấn ,cung cấp thông tin về thủ 

tục nhập cảnh, lưu trú 

Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào 

Nha (thứ Tư) 

Trung tâm hỗ trợ 
tổng hợp 
one-stop cho 
người nước ngoài 
Hamamatsu 

〒430-0916 

Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi, 

Naka-ku, Hayauma-cho 2-1 

Kurieto Hamamatsu 4 kai 

TEL 

053-458-2170 

FAX 

053-458-2197 

Tư vấn ,cung cấp thông tin cuộc 

sống và các loại dịch vụ khác liên 

quan đến cuộc sống 

Tiếng Anh (thứ Ba - thứ Sáu ) 

Tiếng Bồ Đào Nha (thứ Ba - thứ 

Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật) 

Tiếng Trung Quốc (thứ Ba) 

Tiếng Tây Ban Nha (thứ Tư) 

Tiếng Tagalog (thứ Năm) 

Nguồn: Trang web của Cục quản lý nhập cảnh 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/index.html

