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Ⅳ-5  Khai tử  
1. Khai tử  
 Người nước ngoài khi tử vong tại Nhật cũng giống như người Nhật đều phải đăng ký khai tử tại 
tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã trong vòng 7 ngày sau khi tử vong. Tại Nhật Bản việc 
xác nhận tử vong dù chết dưới bất cứ nguyên nhân rõ ràng nào cũng đều do bác sĩ có giấy phép 
hoặc bác sĩ pháp y chuyên môn đảm nhận.   

Sau khi bác sĩ xác nhận việc tử vong, bác sĩ sẽ viết giấy chứng nhận tử vong. Dùng giấy này để 
khai tử cho người đã mất tại tòa hành chính nơi người đó mất hoặc nơi người đó cư trú. Sau khi tử 
vong trong vòng 14 ngày phải trực tiếp gửi trả lại thẻ cư trú đến cục quản lí xuất nhập cảnh,hoặc gửi 
bằng bưu điện đến cục quản lí xuất nhập cảnh trụ sở Tokyo. Ngoài ra,việc khai báo tử này cũng cần 
được thực hiện tại nước của người đó, thủ tục khai báo khác nhau đối với từng nước, do đó xin hãy 
liên hệ đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của nước đó tại Nhật để biết thêm chi tiết. (phụ lục Ⅸ
-5) 

(*) Địa chỉ bưu điện    135-0064  2-7-11,Oume,Koutou- Ku,TOKYO, Tokyo Kouwangoudou 
Chousha 9 Kai Tokyo Nyukoku Kanri Kyoku Odaiba Bunshitsu 

 
2. Mai táng  
 Tại Osaka do tình hình mật độ dân cư đông đúc nên hầu như không có nghĩa trang nào nhận việc 
chôn cất.Nếu không muốn hỏa táng vì lý do tôn giáo hay tập quán cần phải tìm nơi mai táng hoặc 
chuyển thi thể về nước đều phải liên lạc và hỏi thêm chi tiết với Lãnh sự quán v.v.. của nước mình 
(phụ lục Ⅸ-5 )  
 


