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1. Đăng ký cư trú cơ bản 
 
  Cùng với việc thi hành “Bộ luật sửa đổi một phần luật đăng ký cư trú cơ bản” (nghị định số 77 

luật năm 2009), kể từ ngày 9/7/2012 (ngày thi hành luật), người nước ngoài cũng thuộc đối tượng 
áp dụng của chế độ đăng ký cư trú cơ bản. Theo bộ luật này, kể cả người nước ngoài cũng được làm 
“thẻ cư trú” ngay tại thành phố, quận, thị trấn nơi họ cư trú. 

 
Đối tượng áp dụng của chế độ đăng ký cư trú cơ bản 

    Trong số những người không có quốc tịch Nhật Bản, những người được nêu trong bảng sau 
đây và có địa chỉ trong khu vực thành phố, thị trấn sẽ thuộc đối tượng áp dụng. 

 
A Người lưu trú trung và dài hạn (đối tượng được cấp phát thẻ lưu trú) 

Người nước ngoài có tư cách lưu trú, không thuộc diện có thời hạn lưu trú từ 3 tháng 
trở xuống hay có tư cách lưu trú “tạm trú ngắn hạn”, “ngoại giao”, “công vụ”, v.v... 

Được cấp phát thẻ lưu trú kèm giấy phép liên quan đến lưu trú như giấy phép gia hạn 
thời gian lưu trú, giấy phép thay đổi tư cách lưu trú, con dấu cho phép nhập cảnh, v.v… 

B Người vĩnh trú đặc biệt 

Người vĩnh trú đặc biệt được duyệt theo Luật quản lý xuất nhập cảnh đặc biệt. 
Được cấp phát giấy chứng minh dành cho người vĩnh trú đặc biệt. 

C Người được cấp phép tị nạn tạm thời hoặc người được cấp phép lưu trú tạm thời 
Người nước ngoài đang ở trên tàu, v.v... , được xác nhận là có khả năng tương tự người 

tị nạn và được nhận con dấu cho phép nhập cảnh (người được cấp phép tị nạn tạm thời), 
và người nước ngoài chưa nhận được tư cách lưu trú nhưng đã xin xét duyệt là người tị 
nạn và được được cấp phép tạm trú tại Nhật Bản sau khi đáp ứng các yêu cầu nhất định. 

Được cấp phát giấy phép tị nạn tạm thời hoặc được cấp phép lưu trú tạm thời 
D Người quá hạn lưu trú do sinh con hoặc người quá hạn lưu trú do từ bỏ quốc tịch 

Người nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản do sinh con hoặc do từ bỏ quốc tịch Nhật Bản, 
v.v... 

Chỉ có thể lưu trú mà không có tư cách lưu trú trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh 
lý do tương ứng. 

Vui lòng truy cập trang web của Bộ nội vụ ở dưới đây để biết thêm chi tiết. 
 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html 

 
     
     
 

 

Nơi liên hệ Tòa thị chính thành phố, quận, thị trấn 
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