
 

 

 

Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 B Tư cách lưu trú 

  

B Tư cách lưu trú 
 

 

 

Sau khi qua Nhật... 

 
Lúc ở lại Nhật 

 

Phải xác nhận 

 

1 

Tư cách lưu trú và 

 

2-1 

Thời hạn lưu trú ở trong hộ chiếu 

Ở Nhật, giấy 

cho phép lao 

động và thời 

hạn lưu trú 

được quy 

định theo 

Các loại tư cách lưu trú 

(28 loại). 

(1) Tư cách lưu trú có thể làm việc được...18 loại 

(2) Tư cách lưu trú không thể làm việc...5 loại 

 

(3) Tư cách lưu trú mà quyết định cho phép có thể làm việc hay 

không tùy vào nội dung giấy phép của từng cá nhân...1 loại 

 

 (4) Tư cách lưu trú dựa trên thành phần bản thân hay vị trí (không 

giới hạn công việc)...4 loại 

Khi ở Nhật, nếu gặp 

những trường hợp sau 

 

 

Những giấy tờ cần chuẩn bị  Phải làm gì? 
Lúc nào? Ở đâu? 

 

Khi muốn chứng minh là 

mình có thể làm việc ở Nhật 

1. Đơn xin cấp giấy chứng minh 

về tư cách lao động 

2. Hộ chiếu hoặc giấy chứng 

minh tư cách lưu trú 

3. Thẻ lưu trú hoặc giấy chứng 

minh là người vĩnh trú đặc biệt 

4. Giấy phép hoạt động ngoài 

tư cách lưu trú (Trong trường 

hợp đang được cấp phép hoạt 

động ngoài tư cách) 

※Khi nhận giấy chứng nhận, 

phải đóng 900 yên (bằng tem 

Shunyuinshi) 

 

Ở sở quản 

lý nhập 

cảnh của 

các địa 

phương 
3 

Xin cấp giấy chứng 

nhận về tư cách lao 

động 
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B Tư cách lưu trú 
 

 

Khi ở Nhật, nếu gặp 

những trường hợp sau 

 

 

Những giấy tờ cần chuẩn 

bị .v.v... 

Phải làm gì? 

Khi muốn lãnh lương 

bằng hoạt động ngoài tư 

cách lao động mà mình 

đang có 

1. Đơn xin giấy phép hoạt động 

ngoài tư cách 

2. Hồ sơ trình bày rõ về nội 

dung 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 

※Miễn phí 

Ở sở quản 

lý nhập 

cảnh của 

các địa 

phương 

2-6 

Xin giấy phép hoạt 

động ngoài tư cách 

Khi muốn thay đổi thời 

hạn lưu trú 

1 Đơn xin thay đổi thời hạn lưu trú 

2 Hình 

3 Các giấy tờ ứng với nội dung hoạt 

động ở Nhật 

4 Hộ chiếu hoặc giấy chứng minh 

tư cách lưu trú 

5 Thẻ lưu trú hoặc giấy chứng minh 

là người vĩnh trú đặc biệt 

6 Giấy phép hoạt động ngoài tư 

cách lưu trú (Trong trường hợp 

được cấp phép hoạt động ngoài 

tư cách) 

7 Giấy tờ chứng mình bản thân 

v.v. 

※Khi được phép, phải đóng 4.000 

yên (bằng tem Shunyuinshi). 

 

Ở sở quản 

lý nhập 

cảnh của 

các địa 

phương 

2-2 

Xin thay đổi thời hạn 

lưu trú 
Từ 3 tháng 

trước khi 

hết hạn lưu 

trú 

Nếu quá hạn 

ít nhất 1 ngày 

2-3 

Ở lại bất hợp 

pháp 

Khi muốn thay đổi tư 

cách lưu trú 

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 hoặc giấy chứng minh 

là người vĩnh trú đặc biệt 

6 Giấy phép hoạt động ngoài tư 

cách lưu trú (Trong trường hợp 

được cấp phép hoạt động ngoài 

tư cách) 

7 Giấy tờ chứng mình bản thân  

v.v. 

※Khi được phép, phải đóng 4.000 

yên (bằng tem Shunyuinshi). 

 

Ở sở quản 

lý nhập 

cảnh của 

các địa 

phương 

2-6 

Xin thay đổi tư cách 

lưu trú Từ khi phát 

sinh lý do 

cần thay đổi 

tư cách lưu 

trú cho đến 

khi hết hạn 

lưu trú 

Ở đâu? 

Được xem là 

Lúc nào? 
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Khi ở Nhật, nếu gặp những 

trường hợp sau 

 

Những giấy tờ cần chuẩn bị Phải làm gì? 

Khi muốn sống tại Nhật 

vĩnh viễn 

 

Phải có đủ một số điều kiện mới 

được cấp phép 

※Khi được phép, phải đóng 8.000 

yên (bằng tem Shunyuinshi). Ở sở quản 

lý nhập 

cảnh của 

các địa 

phương 

2-5 

Xin giấy phép vĩnh trú 

Khi ra khỏi nước Nhật 

trong một thời gian 
1 Đơn xin phép tái nhập cảnh 

2 Hộ chiếu 

3 Thẻ lưu trú hoặc giấy chứng 

minh là người vĩnh trú đặc 

biệt 

※Lệ phí 3.000 yên (giấy phép 

cho lần đầu) hoặc 6.000 

yên (giấy phép cho nhiều 

lần) 

 
Ở các sở 

quản lý 

nhập 

quốc của 

các địa 

phương 

2-7 

Xin giấy phép tái nhập 

cảnh (giấy phép cho1 

lần) 

Trước khi 

hết hạn 

lưu trú 
2-7 

Xin giấy phép tái nhập 

cảnh (giấy phép cho 

nhiều lần) 

Khi muốn lấy tư cách 

lưu trú cho con em đã 

sinh ra tại Nhật 

1 Đơn xin giấy phép tư cách 

lưu trú 

2 Giấy khai sinh, sổ tay sức 

khoẻ mẹ con 

3 Hộ chiếu và thẻ lưu trú của 

cha mẹ  

4 Giấy tờ chứng mình bản 

thân 

v.v. 

 

 

Ở sở quản 

lý nhập 

cảnh của 

các địa 

phương 

2-8 

Xin giấy phép tư cách 

lưu trú Trong vòng 

30 ngày 

sau ngày 

sinh ra 

Ở đâu? Lúc nào? 

< Tái nhập cảnh đặc biệt> 

1 Hộ chiếu 

2 Thẻ lưu trú hoặc giấy chứng 

minh là người vĩnh trú đặc 

biệt 
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B Tư cách lưu trú 
 

Khi ở lại Nhật, quý vị cần phải có tư cách lưu trú. Tư cách lưu trú có 28 loại và mỗi loại có quy định khác nhau về 

phạm vi hoạt động và thời gian lưu trú tại Nhật. 

1 Xác nhận tư cách lưu trú 

Khi quý vị nhập cảnh và ở lại Nhật thì tư cách lưu trú và kỳ hạn lưu trú được xác định đối với quý vị tùy theo mục 

đích nhập cảnh. Loại tư cách lưu trú và kỳ hạn lưu trú được ghi rõ vào họ chiếu nên quý vị có thể xem lại họ 

chiếu của mình. 

 

 

 

Nguồn: “Bản hướng dẫn về việc quản lý xuất nhập cảnh” do Sở quản lý nhập cảnh, Bộ Tư pháp phát hành 

 

Tư cách lưu trú gồm 28 loại được phép ở lại và cấm những hoạt động bên ngoài khác. 

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2005 

2005 

 Với mục đích thăm Nhật trong 

một thời gian ngắn như du lịch 

hay thăm bà con sống tại Nhật 

Thời hạn lưu trú  Được 

phép ở lại 90 ngày 

Nhập cảnh ở ga hàng không thứ 

2 của sân bay Narita 
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(1) Tư cách lưu trú có thể làm việc được (18 loại) 

Tư cách lưu trú Hoạt động được phép tại Nhật <<một số ví dụ về nghề nghiệp>> Thời gian lưu trú Lao động 

Ngoại giao 

Hoạt động của những đối tượng như thành viên ngoại giao đoàn hay 

cơ quan lãnh sự của chính phủ nước ngoài mà chính phủ Nhật  tiếp 

nhận, người có đặc quyền và được miễn trừ như đại diện ngoại giao 

theo điều ước hay hiệp định quốc tế, và các thành viên gia đình của 

những người nêu trên. 

<<Đại sứ, công sứ, tổng lãnh sự , các thành viên đoàn đại biểu của  

chính phủ nước ngoài... và gia đình của họ>> 

Thời gian làm 

“hoạt động 

ngoại giao” 

○ 

Công vụ 

Hoạt động của những đối tượng như người làm công vụ của chính 

phủ nước ngoài hay cơ quan quốc tế mà chính phủ Nhật đã công 

nhận và các thành viên gia đình của những người nêu trên (ngoại trừ 

hoạt động nêu ở mục “Ngoại giao”). 

<<nhân viên đại sứ quán, lãnh sự quán  của chính phủ nước ngoài, 

những người được các cơ quan quốc tế phái cử đi làm công vụ... và 

gia đình của họ>> 

5 năm, 3 năm, 

1 năm, 30 ngày 

hoặc 15 ngày 

○ 

Giảng dạy  

Hoạt động nghiên cứu, hướng dẫn nghiên cứu hay giảng dạy ở các 

trường đại học, cơ quan tương đương với đại học hay trường cao 

đẳng tại Nhật  

<<Giáo sư đại học.v.v...>> 

5 năm, 3 năm, 

1 năm hoặc 3 

tháng 

○ 

Nghệ thuật 

Hoạt động âm nhạc, mỹ thuật, văn học và những hoạt động nghệ 

thuật có thu nhập khác (ngoại trừ những hoạt động nêu ở mục “Hoạt 

động giải trí”) 

<<Họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn...>> 

5 năm, 3 năm, 

1 năm hoặc 3 

tháng 

○ 

Tôn giáo 

Truyền giáo và những hoạt động tôn giáo khác của nhà tôn giáo mà 

đoàn thể tôn giáo của nước ngoài đã gửi qua Nhật <<nhà truyền 

giáo do các đoàn thể tôn giáo nước ngoài  gửi qua Nhật...>> 

5 năm, 3 năm, 

1 năm hoặc 3 

tháng 

○ 

Truyền 

thông 

Phỏng vấn và những hoạt động truyền thông tiến hành theo hợp 

đồng với cơ quan truyền thông báo chí nước ngoài. 

<<Phóng viên và nhân viên quay camera của cơ quan truyền thông 

nước ngoài...>> 

5 năm, 3 năm, 

1 năm hoặc 3 

tháng 

○ 
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Tư cách lưu trú Hoạt động được phép tại Nhật <<một số ví dụ về nghề nghiệp>> Thời gian lưu trú Lao động 

Nghề 

chuyên môn 

có trình độ 

cao 

Số 1 

Người có năng lực chuyên môn trình độ cao, phù hợp với những tiêu 

chuẩn do Bộ Tư pháp qui định, được xem là có những hoạt động 

đóng góp cho việc nghiên cứu học thuật hoặc cho sự phát triển kinh 

tế của nước Nhật qua những hoạt động như một trong những hoạt 

động từ a đến c dưới đây: 

 

a Hoạt động giáo dục, nghiên cứu hoặc hướng dẫn nghiên cứu, dựa 

trên hợp đồng với các cơ quan công hoặc tư của Nhật Bản do Bộ 

trưởng  Bộ Tư pháp chỉ định, hoặc hoạt động kết hợp, có liên quan 

đến các hoạt động này do chính bản thân mình điều hành công việc, 

hoặc hoạt động giáo dục, nghiên cứu hoặc hướng dẫn nghiên cứu 

dựa trên hợp đồng với các cơ quan công hoặc tư của Nhật khác 

ngoài cơ quan nói trên. 

 

b Hoạt động theo nghiệp vụ yêu cầu kỹ thuật hoặc kiến thức thuộc 

lĩnh vực khoa học tự nhiên hay khoa học nhân văn dựa trên hợp 

đồng với cơ quan công hoặc tư của Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp chỉ định, hoặc những hoạt động kết hợp, liên quan đến các 

hoạt động này do chính bản thân mình điều hành. 

 

c Hoạt động thương mại, kinh doanh, hoặc hoạt động quản trị kinh 

doanh này tại những cơ quan công hoặc tư của Nhật Bản do Bộ 

trưởng Bộ tư pháp chỉ định. 

 

Số 2 

Người tiến hành những hoạt động đã được nêu ra ở số 1, đồng thời 

việc lưu trú tại Nhật đem lại lợi ích cho nước Nhật và tiến hành 

những hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn theo qui định của Bộ Tư 

pháp như sau: 

 

a Hoạt động giáo dục, nghiên cứu hoặc hướng dẫn nghiên cứu, dựa 

trên hợp đồng với cơ quan công hoặc tư của Nhật Bản. 

 

b Hoạt động theo nghiệp vụ yêu cầu kỹ thuật hoặc kiến thức thuộc 

lĩnh vực khoa học tự nhiên hay khoa học nhân văn, dựa trên hợp 

đồng với cơ quan công hoặc tư của Nhật Bản. 

 

c Hoạt động thương mại , kinh doanh họăc quản trị kinh doanh tại 

những cơ quan công hoặc tư của Nhật Bản 

 

d Hoạt động kết hợp với một trong những hoạt động từ a đến c  của 

số 2 và được nêu lên ở mục Giảng dạy, Nghệ thuật, Tôn giáo, 

Truyền thông, Luật pháp/Kế toán, Y tế, Giáo dục, Kỹ thuật/ Tri thức 

nhân văn/ Nghiệp vụ quốc tế, Hoạt động giải trí, Kỹ năng (Ngoại trừ 

những hoạt động có liên quan đến một trong những hoạt động từ a 

đến c  của số 2 ) 

<<Nhân sự trình độ cao theo chế độ point>> 

 

Số 1 là 5 năm, 

Số 2 là vô thời 

hạn 

○ 
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Tư cách lưu trú Hoạt động được phép tại Nhật <<một số ví dụ về nghề nghiệp>> Thời gian lưu trú Lao động 

Kinh doanh/ 

Quản lý 

Hoạt động kinh doanh, thương mại, hoặc quản trị những công việc 

kinh doanh này (ngoại trừ những hoạt động kinh doanh hoặc quản trị 

kinh doanh không được luật pháp cho phép nếu không đủ điều kiện 

như nêu ở mục “Luật pháp, kế toán”) 

<<Nhà kinh doanh và người quản trị kinh doanh của các công ty xí 

nghiệp>> 

5 năm, 3 năm, 

1 năm, 4 tháng 

hoặc 3 tháng 

 

Luật pháp/ 

Kế toán 

Hoạt động liên quan đến luật pháp hay kế toán của luật sư chuyên 

luật nước ngoài, chuyên viên kế toán có bằng nước ngoài và người 

có bằng hợp pháp. 

<<Luật sư và chuyên viên kế toán được  công nhận hành nghề 

chính thức....>> 

5 năm, 3 năm, 

1 năm hoặc 3 

tháng 

○ 

Y tế 

Hoạt động y tế do bác sĩ, bác sĩ nha khoa và người có bằng hợp 

pháp.  

<<Bác sĩ, bác sĩ nha khoa, y tá>> 

5 năm, 3 năm, 

1 năm hoặc 3 

tháng 

○ 

Nghiên cứu 

Hoạt động nghiên cứu theo hợp đồng với các cơ quan công hoặc tư 

tại Nhật (ngoại trừ hoạt động nêu ở mục “Giáo sư”). 

<< Nhà nghiên cứu của các cơ quan có liên quan đê ̣́n chính phủ 

hoặc các công ty tư nhân...>> 

5 năm, 3 năm, 

1 năm hoặc 3 

tháng 

○ 

Giáo dục 

Giáo dục ngôn ngữ hay những hoạt động giáo dục khác ở các 

trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường hỗ trợ 

đặc biệt, trường chuyên nghiệp và các loại trường khác hoặc các cơ 

quan giáo dục tương đương với các trường nêu trên về mặt thiết bị 

và cơ cấu tại Nhật. 

<<Giảng viên ngôn ngữ dạy ở các trường trung học cơ sở, trung học 

phổ thông ...>> 

5 năm, 3 năm, 

1 năm hoặc 3 

tháng 

○ 

Kỹ thuật/ 

Kiến thức 

nhân văn/ 

Nghiệp vụ 

quốc tế 

Hoạt động làm việc cần kỹ thuật hay kiến thức thuộc về ngành khoa 

học , ngành kỹ sư và những lĩnh vực liên quan đến khoa học tự 

nhiên, hoặc hoạt động làm việc cần kiến thức thuộc về  luật, kinh tế 

học, xã hội học và những lĩnh vực liên quan đến khoa học nhân văn, 

hoặc cần tư tưởng và cảm thụ dựa trên cơ sở văn hoá nước ngoài,  

theo hợp đồng với các cơ quan công hoặc tư  tại Nhật (ngoại trừ 

những hoạt động nêu ở mục “Giảng dạy”, “Nghệ thuật”, “Truyền 

thông”, “Kinh doanh/ Quản lý”, “Luật pháp/ Kế toán”, “Y tế”, “Nghiên 

cứu”, “Giáo dục”, “Chuyển công tác” và “Hoạt động giải thí”). 

<<Kỹ sư cơ khí v.v., Thông dịch, Nhà thiết kế thời trang, giáo viên 

ngôn ngữ của công ty tư nhân, nhân viên ngành marketing v.v.>> 

5 năm, 3 năm, 

1 năm hoặc 3 

tháng 

○ 

5 năm, 3 năm, 

1 năm hoặc 3 

tháng 

○ 
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 B Tư cách lưu trú 

  

B Tư cách lưu trú 
 

Tư cách lưu trú Hoạt động được phép tại Nhật <<một số ví dụ về nghề nghiệp>> Thời gian lưu trú Lao động 

Chuyển 

công tác 

Nhân viên đã làm cho văn phòng đại diện ở nước ngoài của cơ quan 

công lập/ tư củadân lập Nhật gồm cơ sở chính, chi nhánh và văn 

phòng khác đi chuyển công tác ở văn phòng khác nằm ở trong nước 

Nhật để làm hoạt động nêu ở mục “Kỹ thuật/ Kiến thức nhân văn/ 

Nghiệp vụ quốc tế”. 

<<Nhân viên chuyển công tác từ văn phòng nước ngoài>> 

 

5 năm, 3 năm, 

1 năm hoặc 3 

tháng 

○ 

Hộ lý (chăm 

sóc người 

già) 

Hoạt động chăm sóc người già hoặc hướng dẫn chăm sóc người già 

được tiến hành bởi những người có bằng phúc lợíi xã hội về hộ lý, 

dựa trên hợp đồng với các cơ quan công hoặc tư của Nhật Bản 

5 năm, 3 năm, 

1 năm hoặc 3 

tháng 

○ 

Hoạt động 

giải trí 

Hoạt động giải trí như diễn kịch, biểu diễn văn nghệ và âm nhạc, thể 

thao và những hoạt động nghệ nhân khác (ngoại trừ những hoạt 

động nêu ở mục “Kinh doanh/ Quản lý”). 

<<Diễn viên, ca sỹ, người khiếu vũ, vận động viên thể thao chuyên 

nghiệp>> 

3 năm, 1 năm, 

6 tháng, 3 

tháng hoặc 15 

ngày 

○ 

Kỹ năng 

Hoạt động làm việc cần kỹ năng năng khiếu thuộc về một số lĩnh vực 

đặc biệt trong ngành sản xuất theo hợp đồng với cơ quan công 

lập/dân lập Nhật. 

<<Đầu bếp làm món ăn nước ngoài, huấn luyện viên thể thao, người 

điều khiển máy bay, thợ gia công trang sức vàng bạc..>> 

5 năm, 3 năm, 

1 năm hoặc 3 

tháng 

○ 
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 B Tư cách lưu trú 

  

B Tư cách lưu trú 
 

Tư cách lưu trú Hoạt động được phép tại Nhật <<một số ví dụ về nghề nghiệp>> Thời gian lưu trú Lao động 

Thực tập kỹ 

năng 

Số 1 

a. Hoạt động học tập kỹ năng và làm những nghiệp vụ liên quan 

đến kỹ năng dựa trên kế hoạch thực tập kỹ năng đã được cho 

phép theo luật thực tập kỹ năng (chỉ giới hạn ở những nghiệp vụ 

có liên quan đến thực tập kỹ năng loại hình xí nghiệp đơn nhất 

số 1) 

b. Hoạt động học tập kỹ năng và làm những nghiệp vụ liên quan 

đến kỹ năng dựa trên kế hoạch thực tập kỹ năng đã được cho 

phép theo luật thực tập kỹ năng (chỉ giới hạn ở những nghiệp vụ 

có liên quan đến thực tập kỹ năng loại hình nghiệp đoàn quản lý 

số 1) 

Số 2 

a. Hoạt động làm những nghiệp vụ yêu cầu những kỹ năng  v.v. 

dựa trên kế hoạch thực tập kỹ năng đã được cho phép theo luật 

thực tập kỹ năng (chỉ giới hạn ở những nghiệp vụ có liên quan 

đến thực tập kỹ năng loại hình xí nghiệp đơn nhất số 2) 

b. Hoạt động làm những nghiệp vụ yêu cầu những kỹ năng  v.v. 

dựa trên kế hoạch thực tập kỹ năng đã được cho phép theo luật 

thực tập kỹ năng (chỉ giới hạn ở những nghiệp vụ có liên quan 

đến thực tập kỹ năng loại hình nghiệp đoàn quản lý số 2. ) 

Số 3 

a. Hoạt động làm những nghiệp vụ yêu cầu những kỹ năng  v.v. 

dựa trên kế hoạch thực tập kỹ năng đã được cho phép theo luật 

thực tập kỹ năng (chỉ giới hạn ở những nghiệp vụ có liên quan 

đến thực tập kỹ năng loại hình xí nghiệp đơn nhất số 3) 

b. Hoạt động làm những nghiệp vụ yêu cầu những kỹ năng  v.v. 

dựa trên kế hoạch thực tập kỹ năng đã được cho phép theo luật 

thực tập kỹ năng (chỉ giới hạn ở những nghiệp vụ có liên quan 

đến thực tập kỹ năng loại hình nghiệp đoàn quản lý số 3. ) 

 

Số 1 

 

Thời hạn do Bộ 

trưởng Bộ tư 

pháp chỉ định 

cho từng cá 

nhân (Trong 

phạm vi không 

vượt quá 1 

năm) 

 

Số 2  

Thời hạn do Bộ 

trưởng Bộ tư 

pháp chỉ định 

cho từng cá 

nhân (Trong 

phạm vi không 

vượt quá 2 

năm) 

 

Số 3 

Thời hạn do Bộ 

trưởng Bộ tư 

pháp chỉ định 

cho từng cá 

nhân (Trong 

phạm vi không 

vượt quá 2 

năm) 

○ 

(2) Tư cách lưu trú không thể làm việc (5 loại) 

Tư cách lưu trú Hoạt động được phép tại Nhật <<một số ví dụ về nghề nghiệp>> 
Thời gian lưu 

trú 
Lao động 

Hoạt động 

văn hoá 

Hoạt động học thuật hay nghệ thuật không có thu nhập, hoạt động 

nghiên cứu chuyên môn về văn hoá hay kỹ nghệ độc đáo của Nhật, 

hay tu nghiệp về những môn đó do chuyên gia hướng dẫn (Ngoại trừ 

những hoạt động từ “Du học” đến “Tu nghiệp”). 

<<Nhà nghiên cứu văn hoá Nhâ  t Bản...>> 

3 năm,1 năm, 

6 tháng hoặc 

3 tháng 

× 

Ở lại ngắn 

hạn 

Hoạt động chỉ cần một thời gian ngắn ở Nhật như du lịch, điều trị, thể 

thao, thăm viếng bà con, tham quan, nghe giảng, tham dự họp mặt, 

gặp gỡ trong công việc và những hoạt động tương tự  

<< Khách du lịch,  người tham gia hội nghị...>> 

Thời hạn tính 

theo đơn vị 

ngày trong 

vòng 90 

× 
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 B Tư cách lưu trú 

  

B Tư cách lưu trú 
 

ngày, 30 

ngày hay 15 

ngày 

Du học 

Hoạt động học tập tại các trường đại học, trường trung học chuyên 

môn, trường trung học phổ thông của Nhật (Bao gồm cả khóa học của 

học kỳ 2 của các trường trung học cơ sở), hoặc bộ phận trung học của 

trường hỗ trợ đặc biệt, trường trung học cơ sở (Bao gồm cả khóa học 

của học kỳ 1 của các trường trung học cơ sở) , trường tiểu học hoặc 

bộ phận tiểu học của trường hỗ trợ đặc biệt, trường chuyên nghiệp, 

hoặc các loại trường hay các cơ quan giáo dục tương đương với các 

trường nêu trên về mặt thiết bị và cơ cấu tại Nhật. 

<<Sinh viên học sinh các trường đại học, đại học ngắn hạn, trung học 

chuyên môn, trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở  

trường tiểu học v.v.>> 

4 năm 3 

tháng, 4 năm, 

3 năm 3 

tháng, 3 năm, 

2 năm 3 

tháng, 2 năm,  

1 năm 3 

tháng, 1 năm, 

6 tháng hoặc 

3 tháng 

× 

Tu nghiệp 

Hoạt động học tập tiếp thu kỹ thuật bằng cách được các cơ quan nhà 

nước, tư nhân của Nhật tiếp nhận (ngoại trừ những hoạt động được 

nêu ra ở mục “Thực tập kỹ năng số 1” và  “Du học” 

<<Tu nghiệp sinh>> 

1 năm ,6 

tháng hoặc 3 

tháng 

× 

Ở lại với gia 

đình 

Hoạt động hằng ngày của vợ/ chồng hoặc con được nuôi dưỡng bởi 

người có tư cách lưu trú từ “Giảng dạy” đến “Hoạt động văn hoá” 

(ngoại trừ tư cách lưu trú “ Thực tập kỹ năng), hoặc “Du học” 

 <<Vợ/chồng họăc  con của người nước ngoài đang lưu trú tại 

Nhật.v.v...>> 

5 năm, 4 năm 

3 tháng, 4 

năm, 3 năm 3 

tháng, 3 năm, 

2 năm 3 

tháng, 2 năm, 

1 năm 3 

tháng, 1 năm, 

6 tháng hoặc 

3 tháng 

× 
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 B Tư cách lưu trú 

  

B Tư cách lưu trú 
 

(3) Tư cách lưu trú được quyết định có thể làm việc hay không tùy nội dung giấy phép của từng cá nhân 

(1 loại) 

Tư cách lưu trú Hoạt động được phép tại Nhật <<một số ví dụ về nghề nghiệp>> Thời gian lưu trú Lao động 

Hoạt động 

đặc biệt 

Hoạt động được Bộ trưởng Bộ tư pháp chỉ định đặc biệt đối 

với từng cá nhân người nước ngoài  

<<Người giúp việc của nhân viên ngoại giao v.v., người lao 

động theo chế độ Working-holiday, điều dưỡng, y tá bổ khuyết 

người nước ngoài dựa theo hiệp định đối tác kinh tế ...>> 

5 năm, 4 năm, 3 

năm,2 năm, 1 năm, 6 

tháng, 3 tháng hoặc 

thời gian không quá 1 

 năm mà Bộ trưởng 

Bộ tư pháp đã chỉ 

định cho từng cá 

nhân (Trong phạm vi 

không vượt quá 5 

năm) 

○ 

(4) Tư cách lưu trú dựa trên thành phần bản thân hay vị trí xã hội. (4 loại) 

Tư cách lưu trú Thành phần bản thân hay vị trí xã hội ở Nhật Bản Thời gian lưu trú Lao động 

Người vĩnh trú 

Người được Bộ trưởng Bộ tư pháp cho phép vĩnh trú  

<<Người được Bộ trưởng Bộ tư pháp cấp phép  vĩnh trú 

(Ngoại trừ “người vĩnh trú đặc biệt” theo luật đặc lệ của cục 

nhập cảnh)>> 

Vô thời hạn ◎ 

Vợ/chồng con 

của người Nhật 

Vợ/chồng của người Nhật hay con nuôi đặc biệt theo qui 

định ở Điều 817, mục 2 của Luật dân sự (Luật pháp thứ 89 

niên hiệu Minh Trị 29) hay là con ruột của người Nhật. 

<<Vợ/chồng, con ruột và con nuôi đặc biệt của người 

Nhật>> 

3 năm hay 1 năm 

(Kể từ ngày 9 tháng 

7 năm 2012: 5 năm, 

3 năm, 1 năm hoặc 6 

tháng) 

◎ 

Vợ/chồng ...của  

người vĩnh trú 

Vợ/chồng của người có tư cách lưu trú là người vĩnh trú, hay 

người vĩnh trú đặc biệt theo qui định của Luật đặc lệ quản lý 

nhập cảnh đối với người đã khỏi ra quốc tịch liên quan đến 

điều ước hoà bình (sau đây gọi là những người vĩnh trú) hay 

là người đã sinh ra và tiếp tục lưu trú tại Nhật với tư cách là 

con của những người vĩnh trú. 

<<Vợ/chồng của người vĩnh trú, người vĩnh trú đặc biệt và 

con ruột của họ đã sinh ra và tiếp tục lưu trú tại Nhật>> 

3 năm hay 1 năm 

(Kể từ ngày 9 tháng 

7 năm 2012: 5 năm, 

3 năm, 1 năm hoặc 6 

tháng) 

◎ 

Người định trú 

Người được phép ở lại trong một thời gian lưu trú nhất định 

do Bộ trưởng Bộ tư pháp xem xét lý do đặc biệt của người 

đó để cho phép. 

<<Người tị nạn định trú ở nước thứ Ba, Nhật kiều thế hệ thứ 

3 , người Nhật bị bỏ lại Trung Quốc sau chiến tranh .v.v...>> 

5 năm, 3 năm, 1 năm 

6 tháng hoặc thời 

gian không quá 5 

năm mà Bộ trưởng 

Bộ tư pháp đã chỉ 

định cho từng cá 

nhân 

◎ 

(Ghi trú) Nội dung biểu thị ở mục “Lao động” 

  ◎：Không có hạn chế về lao động 

 ○：Có thể lao động trong một phạm vi nhất định 

 ×：Không được lao động 

Nguồn: “ Bảng biểu tư cách lưu trú”,  Bộ tư pháp  Cục quản lý nhập cảnh 
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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 

2-1 Thời hạn lưu trú 

Thời hạn lưu trú có 11 loại như 15 ngày, 30 ngày, 90 ngày, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 1 năm 3 tháng, 2 năm, 2 

năm 3 tháng, 3 năm và 5 năm, và loại cho phép ở lại từng tháng cho việc chuẩn bị về nước. Nếu lưu trú qua thời 

hạn này thì phải xin phép lại. 

Về thời hạn lưu trú của các tư cách, xin tham khảo bảng (1), (2), (3) và (4) ở trang “1. Xác nhận tư cách lưu trú”. 
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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 

2-2 Thay đổi thời hạn lưu trú 

Khi muốn gia hạn lưu trú để tiếp tục hoạt động như giấy phép quy định, phải làm thủ tục thay đổi thời hạn lưu trú. 

Bạn có thể nộp đơn trước khi hết hạn lưu trú (trường hợp người có thời hạn lưu trú được trên 6 tháng thì nộp 

đơn khoảng 3 tháng trước khi hết hạn lưu trú). 

Nếu kết quả xin thay đổi thời hạn lưu trú vẫn chưa có trong thời gian còn tư cách lưu trú, thì ngay cả sau khi đã 

hết hạn lưu trú vẫn có thể ở lại với cùng tư cách lưu trú tối đa là 2 tháng.( Nếu có kết quả trong thời gian 2 tháng 

đó, ngày đó được coi là ngày hết thời hạn lưu trú ) . Những giấy tờ cần thiết để xin thay đổi thời hạn lưu trú khác 

nhau tùy vào tư cách và thời hạn lưu trú nên bạn có thể đến hỏi sở quản lý nhập cảnh địa phương nơi cư ngụ. 

 

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

1 Đơn xin thay đổi thời hạn 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”) 

Bạn có thể nộp đơn 

trước khi hết hạn lưu 

trú (trường hợp 

người có thời hạn 

lưu trú được trên 6 

tháng thì nộp đơn 

khoảng 3 tháng 

trước khi hết hạn lưu 

trú) 

※ Khi được 

phép, phải 

đóng 4.000 

yên (bằng 

tem 

Shunyuinshi). 
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 B Tư cách lưu trú 

  

B Tư cách lưu trú 
 

 

Nguồn: Bộ Tư Pháp “ Xin thay đổi thời hạn lưu trú  

Mẫu 
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 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 

 2-3 Ở lại bất hợp pháp 

Nếu ở lại quá hạn ít nhất 1 ngày thì bị xem là “Ở lại bất hợp pháp (Over-stay)”. Theo nguyên tắc, người đó sẽ 

không được quay lại Nhật trong một thời gian nhất định. Khi người đã ở lại bất hợp pháp về nước thì phải làm 

thủ tục như sau. 

 

Về nước như bình thường 

Trong trường hợp có lý do bất đắc dĩ như bị ốm đau hay chỉ ở lại thêm một 

thời gian rất ngắn thì nên xin gia hạn lưu trú. Nếu đơn xin được chấp nhận thì 

người đó có thể được về nước như bình thường nên hãy nộp đơn cho sở 

quản lý nhập cảnh địa phương gần nơi ở càng sớm. 

Về nước theo lệnh xuất cảnh 

Chế độ ra lệnh xuất cảnh là chế độ đặc biệt áp dụng vào những người ở lại 

Nhật bất hợp pháp mà có đầy đủ điều kiện nhất định trong người trái Luật 

quản lý nhập cảnh. Họ không bị bắt giữ và được xuất cảnh bằng cách thủ tục 

đơn giản. Đối tượng bị ra lệnh là những người ở lại Nhật bất hợp pháp thích 

hợp với tất cả những điều sau. 

(1) Đã tự lên sở quản lý nhập cảnh nhanh chóng với ý định xuất cảnh từ nước 

Nhật. 

(2) Không có lý do phải trục xuất ngoài vụ quá thời hạn được phép ở lại 

(3) Sau khi vào Nhật, chưa bị tù vì những tội như ăn cắp. 

(4) Chưa bao giờ bị trục xuất hay xuất cảnh từ Nhật theo lệnh xuất cảnh. 

(5) Được xem là chắc chắn xuất cảnh từ Nhật một cách nhanh chóng. 

Trục xuất 

(đưa về một cách bắt buộc) 

Nếu bị bắt, người đó sẽ bị giữ tại những nơi như nhà giam. Sau đó, người đó 

sẽ được đưa đến sở quản lý nhập cảnh. Ở đó người đó có thể  bị thủ tục trục 

xuất hoặc bị khởi tố và xết xử trên toà án. Những người xuất cảnh do biện 

pháp trục xuất sẽ không được qua Nhật lại trong vòng 5 năm. Nếu người đó 

hồi trước cũng bị trục xuất thì không được qua lại trong vòng 10 năm hoặc sẽ 

không bao giờ vào Nhật được nữa. 

*Giấy phép lưu trú đặc biệt: Dù được xem là đối tượng nên bị trục xuất nhưng 

người đó vẫn được cấp phép ở lại do Bộ trưởng Bộ tư pháp xem xét tình trạng 

của người đó. Đó là giấy phép lưu trú đặc biệt do Bộ trưởng Bộ tư pháp quyết 

định. Chỉ có trường hợp có phép này, người đó hưởng được tư cách lưu trú 

để tiếp tục sinh sống tại Nhật. 
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 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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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 B Tư cách lưu trú 

  

B Tư cách lưu trú 
 

 

Nguồn: Bộ Tư Pháp “ Xin thay đổi thời hạn lưu trú  

Mẫu 
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 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 

2-5 Xin giấy phép vĩnh trú 

Người có nguyện vọng vĩnh trú cần phải xin giấy phép vĩnh trú. 

Người đó xin giấy phép vĩnh trú ở sở quản lý nhập cảnh địa phương. Sau khi nhận được giấy phép vĩnh trú, 

người đó có được tư cách lưu trú là“người vĩnh trú” và sống ở Nhật luôn với quốc tịch nước ngoài. Người vĩnh 

trú không cần làm thủ tục gia hạn hay thay đổi tư cách lưu trú nhưng khi có dịp xuất cảnh từ Nhật như đi du lịch 

thì phải xin giấy phép tái nhập cảnh ( tuy nhiên trong trường hợp có hộ chiếu và thẻ lưu trú còn hiệu lực, và tái 

nhập cảnh trong vòng 1 năm kể từ ngày xuất cảnh thì không cần lấy giấy phép tái nhập cảnh). Bạn phải có đủ 

một số điều kiện nhất định để có giấy phép vĩnh trú, nên có thể đến hỏi chi tiết tại sở quản lý nhập cảnh địa 

phương gần nơi ở. 

 

Lệ phí: Khi được phép, phải đóng 8.000 yen (bằng tem Shunyuinshi). 
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 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  

2-6 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 
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 B Tư cách lưu trú 

  

B Tư cách lưu trú 
 

 

Nguồn: Bộ Tư Pháp “ Xin giấy phép hoạt động ngoài tư cách” 

Mẫu 
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 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 

2-7 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
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 B Tư cách lưu trú 

  

B Tư cách lưu trú 
 

 

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
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 B Tư cách lưu trú 

  

B Tư cách lưu trú 
 

 

Nguồn: Bộ Tư Pháp  Xin phép tái nhập cảnh  

Mẫu 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/index.html
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 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 

2-8 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
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 B Tư cách lưu trú 

  

B Tư cách lưu trú 
 

 

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

Mẫu 
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 B Tư cách lưu trú 

  

B Tư cách lưu trú 
 

3  Xin chứng nhận có đủ điều kiện làm việc 

Giấy chứng nhận về tư cách lao động biểu thị cụ thể về những hoạt động lao động được  

Xin chứng nhận có đủ điều kiện làm việc của bản thân người nước ngoài và được cấp theo nguyện vọng của 

người nước ngoài đó để làm thuận lợi cho hai bên: người sử dụng lao động và lao động nước ngoài. Xin nộp 

đơn đến sở quản lý nhập cảnh địa phương. 

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

1 Đơn xin cấp giấy chứng minh 

về tư cách lao động 

2 Thẻ lưu trú  

3 Hộ chiếu hoặc giấy chứng 

minh tư cách lưu trú 

4 Giấy phép hoạt động ngoài tư 

cách lưu trú (Trong trường hợp 

đang được cấp phép hoạt động 

ngoài tư cách) 

... 

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”) 

Tùy theo nhu cầu 

Khi nhận giấy 

chứng nhận, 

phải đóng 

900 yên 

(bằng tem 

Shunyuinshi). 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/index.html
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 B Tư cách lưu trú 

  

B Tư cách lưu trú 
 

 

Nguồn: Bộ Tư Pháp  Xin cấp giấy chứng minh tư cách lao động 

 

Mẫu 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/index.html
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Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 

 B Tư cách lưu trú 

B Tư cách lưu trú 

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


 

 

 

 

Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng 
 

 B Tư cách lưu trú 

  

B Tư cách lưu trú 
 

 

 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 
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