
Tháng 3 năm 2020 
Cơ quan quản lý lưu trú và Xuất nhập cảnh 

Thông báo từ Cơ quan Quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh 
 

Nhằm giúp phòng tránh lây lan dịch bệnh COVID-19 do tình trạng tập trung quá đông tại quầy thủ tục, 
Cơ quan Quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh đã đề ra các quy định đặc biệt cho việc nộp giấy tờ thủ tục. 

 
（Ví dụ） Quy định thông thường  → Quy định đặc biệt 

 
 

Trường hợp muốn gia hạn thời gian lưu trú, phải nộp hồ sơ cho Cục Quản lý Lưu trú và Xuất nhập 
cảnh trước khi thời hạn ghi trên “Thẻ cư trú” kết thúc. 

 
→ Trường hợp thời hạn lưu trú sẽ kết thúc trong khoảng từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến ngày 

31 tháng 3 năm 2020, có thể nộp hồ sơ xin gia hạn lưu trú trong vòng 1 tháng sau khi thời hạn 
ghi trên “Thẻ cư trú” kết thúc. 

 

Các trường hợp trẻ em được sinh ra tại Nhật Bản mà 
・Không mang quốc tịch Nhật Bản 
・Sẽ ở lại Nhật Bản quá 60 ngày kể từ khi sinh 
Thì trong vòng 30 ngày sau khi sinh, phải nộp đơn xin cấp tư cách lưu trú. 
Trong vòng 60 ngày sau khi sinh sẽ nhận được “Thẻ cư trú” 
 

→ Trẻ em nước ngoài được sinh ra từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 tới ngày 01 tháng 3 năm 2020, 
có thể nộp đơn xin cấp tư cách lưu trú trong vòng 1 tháng tính từ ngày thứ 61 sau khi sinh. 

 
★ Trường hợp khách du lịch đến Nhật để du lịch hay người đang trong thời gian chuẩn bị chờ xuất cảnh, 

sẽ không được áp dụng các quy định đặc biệt trên. Các đối tượng không thể xuất cảnh về nước do 
ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, phải đến Cơ quan Quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh làm thủ 
tục xin gia hạn trước khi thời hạn lưu trú kết thúc. 

 
★ Các điều cần thiết cho việc kéo dài thời hạn lưu trú hoặc khi sinh con ở Nhật, vui lòng xem “Hướng 

dẫn về sinh hoạt và việc làm tại Nhật” tại đường dẫn dưới đây. 
  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00062.html 
 
★ Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với các Cục quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh địa phương. 
  
Trung tâm Tổng hợp thông tin cho người nước ngoài (Thứ Hai – Thứ Sáu 8:30 - 17:15) 
 TEL 0570-013904   TEL 03-5796-7112 (IP、PHS、cuộc gọi từ quốc tế) 
 
Các Cục quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh địa phương 
 

Cục quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh Sapporo TEL: 011-261-7502 
Cục quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh Sendai TEL: 022-256-6076 
Cục quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh Tokyo TEL: 0570-034259 
 TEL: 03-5796-7234 (IP, PHS, cuộc gọi từ quốc tế) 
                  Chi cục Yokohama TEL: 045-769-1720 
Cục quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh Nagoya  TEL: 052-559-2150 
Cục quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh Osaka   TEL: 06-4703-2100 
                  Chi cục Kobe TEL: 078-391-6377 
Cục quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh Hiroshima TEL: 082-221-4411 
Cục quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh Takamatsu TEL: 087-822-5852 
Cục quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh Fukuoka TEL: 092-717-5420 
                  Chi cục Naha TEL: 098-832-4185 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00062.html

