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Cách sử dụng sách hướng dẫn này
 Hướng dẫn này chủ yếu dành cho những người nước ngoài đang sống, làm việc và nuôi dưỡng con cái tại Osaka. Nội dung được

ưu tiên đăng những hạng mục cần thiết nhất.
 Nội dung những thông tin này được cập nhật vào tháng 9 năm 2022.
 Nội dung trong hướng dẫn này chỉ giải thích 1 cách tổng quát. Xin hãy liên hệ đến những cơ quan hữu quan để biết thêm chi tiết.

Những cơ quan khác không được nêu ra trong hướng dẫn này chỉ tiếp chuyện bằng tiếng Nhật. Xin hãy nhờ người biết tiếng Nhật
đi cùng bạn khi muốn hỏi thông tin.

Chương trình này hoạt động từ nguồn chi phí quảng bá vé số

この事業は宝くじ普及広報事業費の助成を受けています。



■Bảng liệt kê theo từng mục đích khác nhau

★Trong số những người cư trú dài hạn thì người có tư cách cư trú là “người phối ngẫu” theo diện đoàn tụ gia đình, diện
công tác đặc định, có vợ hoặc chồng là người Nhật hoặc người có visa vĩnh trú nếu li hôn hoặc tử vong trong vòng 14 ngày
phải có mặt tại Cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương hoặc gửi đến bộ trưởng Bộ tư pháp thông qua đường bưu điện đến
Cục quản lý xuất nhập cảnh trụ sở chính Tokyo.

Khi nào Thủ tục cần thiết – việc phải làm Nơi nộp đơn – thụ lý Tran
g

Khi bắt đầu
sống ở Nhật

Gửi giấy thông báo nơi mình đang ở

Tòa hành chính thành phố, huyện, xã nơi bạn
sinh sống

28
Thẻ Mã số cá nhân (My Number Card) hoặc giấy
thông báo Mã số cá nhân 30

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân 10
Trợ cấp hưu trí quốc dân 63

Chuyển nhà

Giấy báo dọn nhà-chuyển đến(Giấy báo chuyển địa
chỉ)

Tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã
nơi ở cũ và mới(Giấy báo chuyển địa chỉ cũng
gửi tới đây ) 18

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân Tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã
nơi ở cũ và mới

Khi rời khỏi
Nhật

Tạm thời về nước
Visa tái nhập cảnh ・ chế độ
cho phép tái nhập cảnh được
công nhận

Cục quản lý xuất nhập cảnh 31

Về nước

Tính thuế

Tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã
nơi mình đang ở

18

Giấy báo chuyển địa chỉ
nước ngoài
Rút khỏi bảo hiểm sức khỏe
quốc dân
Rút khỏi bảo hiểm hưu trí
quốc dân

Trả lại thẻ cư trú Trả lại cho nhân viên kiểm tra nhập cảnh khi xuất
cảnh

Khi kết hôn

Có vợ hoặc chồng là
người Nhật

Đăng ký kết hôn Tòa hành chính nơi mình hoặc người Nhật
đang sinh sống.

33
Thay đổi tư cách lưu trú Cục quản lý xuất nhập cảnh

Đăng ký tại nước mình Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của nước
mình

Cả 2 vợ chồng là
người nước ngoài

Đăng ký tại Nhật Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của nước
mình

Thay đổi tư cách lưu trú Cục quản lý xuất nhập cảnh

Khi ly hôn
★

Có vợ hoặc chồng là
người Nhật

Đăng ký ly hôn Tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã
nơi mình đang ở

35Đăng ký tại nước mình Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của nước
mình

Cả 2 vợ chồng là
người nước ngoài －

Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của nước
mình

Khi mang thai Nhận sổ sức khỏe mẹ con Tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã
nơi mình đang ở

43

Khi sinh con

Khai sinh
Tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã
nơi mình đang ở

44Đăng ký ngoại kiều

Nhận tư cách lưu trú Cục quản lý xuất nhập cảnh

Đăng ký ở nước mình Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của nước
mình

Khi tử vong
★

Khai tử Tòa hành chính nơi mất hoặc nơi đăng ký cư trú

37Trả lại thẻ cư trú Cục quản lý xuất nhập cảnh

Khai tử ở nước mình Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của nước
mình
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