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3. Tư cách lưu trú 
 

 Về nguyên tắc, người nước ngoài khi lưu trú tại Nhật sẽ được lưu trú với tư cách lưu trú đã được 
cấp phép để nhận tư cách lưu trú - con dấu cho phép nhập cảnh, v.v... 
 Tư cách lưu trú không phục vụ cho mục đích làm việc, hoặc, không có giới hạn cho những hoạt 
động làm việc giống như người vĩnh trú, v.v... gồm 6 nhóm và được chia thành 38 loại. 
 

(1) Thủ tục 
Vui lòng đến Văn phòng chi nhánh địa phương - Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú 
Hiroshima để được tư vấn về các thủ tục, v.v... như sau đây. 

A Giấy phép thay đổi tư cách lưu trú 

Trường hợp có nhu cầu thay đổi mục đích lưu trú hiện tại 

B Giấy phép gia hạn thời gian lưu trú 

Trường hợp có như cầu lưu trú quá thời hạn lưu trú đã được cấp phép  

C Giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú 
Trường hợp có nhu cầu thực hiện các hoạt động làm việc (làm việc bán thời gian) nằm 
ngoài các hoạt động đã được cấp phép  

D Giấy phép vĩnh trú 

Trường hợp muốn sống lâu dài tại Nhật Bản 

E Giấy phép nhận tư cách lưu trú 
Trường hợp lưu trú với tư cách là người nước ngoài sống tại Nhật, do sinh con - từ bỏ 
quốc tịch, v.v... 

F Giấy phép tái nhập cảnh 
Trường hợp tạm thời đi du lịch nước ngoài, và muốn tái nhập cảnh với cùng một mục đích 
lưu trú 
Về “Giấy phép tái nhập cảnh Minashi”: theo nguyên tắc, nếu tái nhập cảnh trong vòng 1 
năm sau khi xuất cảnh, thì không cần phải xin phép tái nhập cảnh. Ngoài ra, nếu thời hạn 
lưu trú rơi vào khoảng còn chưa đầy 1 năm sau khi xuất cảnh, vui lòng tái nhập cảnh trước 
kỳ hạn lưu trú. 

G Gia hạn thời hạn hiệu lực của thẻ lưu trú 
Trường hợp cần gia hạn thời hạn hiệu lực của thẻ lưu trú 

Người có thời hạn hiệu lực của thẻ lưu trú hết hạn sớm hơn thời hạn lưu trú (nếu dưới 
16 tuổi), “người vĩnh trú” và “ngành chuyên môn cao mục số 2” cần phải gia hạn thời hạn 
hiệu lực của thẻ lưu trú. 

H Cấp lại thẻ lưu trú do làm mất, v.v... 
Trường hợp mất thẻ lưu trú do làm mất - bị mất cắp, v.v... 
 Vui lòng thực hiện các thủ tục sau khi đã khai báo với cảnh sát. 
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(2) Luật quản lý xuất nhập cảnh đặc biệt 

(Luật đặc biệt liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh của những người từ bỏ quốc tịch Nhật Bản, 
v.v... dựa trên hiệp ước hòa bình với Nhật Bản) 

 
① Người vĩnh trú đặc biệt 

Đối tượng 
    Người có xuất thân từ Đài Loan hoặc bán đảo Triều Tiên đang lưu trú từ trước ngày 2/9/1945, 

và người lưu trú liên tục rồi sinh con tại Nhật Bản, cùng con cháu của họ (bao gồm cả những 
đứa trẻ được sinh sau này) 

Thủ tục yêu cầu 
   Những người lưu trú tại Nhật vì lý do sinh con, là con cháu của người từ bỏ quốc tịch theo 

hiệp ước hòa bình và vì các lý do khác, vui lòng thực hiện xin vĩnh trú đặc biệt tại Tòa thị 
chính thành phố, quận, thị trấn nơi cư trú trong vòng 60 ngày. 

 
② Giấy phép tái nhập cảnh 

 Thời hạn hiệu lực tái nhập cảnh cho người vĩnh trú đặc biệt là trong vòng 6 năm. Ngoài ra, khi 
phát sinh những sự việc đặc biệt ở nước ngoài, nếu nộp đơn xin kéo dài thời hạn tái nhập cảnh 
tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Nhật Bản ở nước ngoài thì có thể kéo dài thêm 1 năm. 
 Thời hạn hiệu lực của giấy phép tái nhập cảnh Minashi là 2 năm. Ngoài ra, không thể kéo dài 
thời hạn hiệu lực tại nước ngoài. 
 Vui lòng liên hệ với Văn phòng chi nhánh địa phương - Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú 
Hiroshima hoặc Tòa thị chính thành phố, quận, thị trấn nơi cư trú để biết thêm thông tin chi tiết 
về Luật quản lý xuất nhập cảnh đặc biệt. 

 
③ Cấp lại do bị mất, v.v..., gia hạn thời gian hiệu lực đối với giấy chứng minh người vĩnh trú đặc  

biệt, v.v...  
   Thực hiện các thủ tục tại Tòa thị chính thành phố, quận, thị trấn nơi cư trú. 

 
     
     

 
 
  

Nơi liên hệ Văn phòng chi nhánh địa phương - Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú 
Hiroshima 
Tòa thị chính thành phố, quận, thị trấn 
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(3) Khai báo của người lưu trú trung và dài hạn 
Người có tư cách lưu trú lao động như “nghiệp vụ quốc tế - nhân văn - kỹ thuật”, “kỹ năng”, 

v.v..., vui lòng khai báo cho Tổng Cục trưởng của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú 
Nhật Bản khi thực hiện ký kết hợp đồng lao động mới, hay khi kết thúc hợp đồng lao động. 

Người có tư cách lưu trú trực thuộc các cơ quan như “du học”, “thực tập kỹ năng”, v.v..., vui 
lòng khai báo cho Tổng Cục trưởng của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản 
khi thay đổi hay rời khỏi cơ quan trực thuộc. 

Ngoài ra, vui lòng thực hiện khai báo đối với cả trường hợp tên và địa chỉ của cơ quan trực thuộc 
hay cơ quan đối tác trong hợp đồng lao động có sự thay đổi. 

Đối với những người có tư cách lưu trú “Vợ/chồng, v.v... của người Nhật”, v.v…, người có tư 
cách là vợ/chồng trong trường hợp đã ly hôn với vợ/chồng hoặc vợ/chồng qua đời, vui lòng khai 
báo cho Tổng Cục trưởng của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản. 

  
 (4) Tư vấn về tư cách lưu trú 

Tên tổ chức Địa chỉ - Số điện thoại Thời gian liên hệ, v.v... 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
và lưu trú Hiroshima 
Bộ phận Thẩm tra việc làm và 
tư cách vĩnh trú 
Bộ phận Thẩm tra du học và 
đào tạo 

2-31 Kamihatchobori, 
Naka-ku, Hiroshima-shi 
☎082-221-4412 
☎082-221-4468 

Thứ hai ~ thứ sáu (trừ ngày lễ) 
9:00 ~ 16:00 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
và lưu trú Hiroshima 
Văn phòng chi nhánh 
Fukuyama 

1-21 Higashisakuramachi, 
Fukuyama-shi 
Tầng 8 Tòa nhà Estparc 
☎084-973-8090 

Thứ hai ~ thứ sáu (trừ ngày lễ) 
9:00 ~ 12:00 
13:00 ~ 16:00 

 
 
 
 


