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Ⅳ-2 Thủ tục cư trú
1. Visa tái nhập cảnh (Khi tạm thời ra khỏi Nhật Bản)
Khi tạm thời ra khỏi nước Nhật và tái nhập cảnh Nhật bản, bạn có thể xin visa tái nhập cảnh. Visa

này có thời hạn tối đa là 5 năm (nhưng không được vượt quá thời hạn cư trú), có 2 loại visa tái nhập
cảnh Nhật Bản đó là visa 1 lần và visa nhiều lần. Visa này không áp dụng đối với đối tượng có thời
gian lưu trú ngắn hạn. Cần phải chuẩn bị những giấy tờ để xin visa tái nhập cảnh :

1 Đơn xin visa tái nhập cảnh（Có ở quầy tiếp tân của Cục quản lý xuất nhập cảnh）
2 Thẻ ngoại kiều（⇒Ⅳ-1）
3 Hộ chiếu
4 Lệ phí 3000 yên cho visa 1 lần và 6000 yên cho visa nhiều lần.

Visa tái nhập cảnh thường được cấp ngay trong ngày. Làm thủ tục tại Cục quản lý xuất nhập
cảnh Osaka.

Nhờ việc đưa vào chế độ "Hình thức cho phép tái nhập cảnh đặc biệt",người nước ngoài mang
theo hộ chiếu và Thẻ cư trú còn thời hạn khi xuất cảnh trong vòng 1 năm thì về nguyên tắc cơ
bản không cần xin “Giấy phép Tái nhập cảnh”. Chế độ này chỉ có hiệu lực khi người xuất cảnh
xuất trình thẻ cư trú.

2. Gia hạn thời gian lưu trú
Thời hạn lưu trú tại Nhật của bạn thường có thời hạn. Khi bạn muốn gia tăng thời hạn cho những

hoạt động tương tự với tư cách lưu trú hiện tại bạn cần phải làm thủ tục xin gia hạn thời gian lưu trú.
Việc xin gia hạn này thường được bắt đầu từ 3 tháng trước khi hết hạn lưu trú. Cần chuẩn bị những
giấy tờ sau :

1 Đơn xin gia hạn thời hạn lưu trú. (có mẫu sẵn tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh)
2 Hộ chiếu
3 Thẻ cư trú
4 Giấy chứng nhận các hoạt động từ trước đến nay và trong tương lai có liên quan đến tư cách
lưu trú. (Có sự khác nhau giữa các tư cách lưu trú khác nhau, bạn nên liên lạc đến Trung tâm trợ
giúp thông tin cho người nước ngoài tại Osaka để biết thông tin chi tiết hoặc vào trang chủ của
Bộ tư pháp Cục quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn thêm).
5 Hình thẻ

Tùy theo từng hồ sơ mà tiến hành thẩm tra và quyết định có tiếp tục cho phép lưu trú hay không.
Tại thời điểm xin gia hạn thì mặt sau thẻ lưu trú sẽ được đóng dấu"Đang xin gia hạn".Trường hợp
được cho phép cư trú dài hạn,thẻ cư trú sẽ được cấp phát.

3. Thay đổi tư cách lưu trú
Bạn phải xin phép thay đổi tư cách lưu trú nếu hoạt động bạn làm khác với tư cách được ghi

trong thẻ ngoại kiều. Có chế độ hỗ trợ việc thay đổi tư cách lưu trú không cần tạm thời ra khỏi Nhật
Bản. Bạn phải tiến hành làm đơn xin phép thay đổi tư cách lưu trú từ khi có việc phát sinh thay đổi
nội dung làm việc cho đến khi hết hạn lưu trú ghi trên thẻ.
Giấy tờ cần thiết cho việc xin thay đổi này tùy theo từng trường hợp cụ thể sẽ khác nhau, xin liên

hệ với trung tâm tổng hợp thông tin cư trú cho người nước ngoài để biết thêm chi tiết. Trang web
của Cục quản lý xuất nhập cảnh cũng có phần hướng dẫn này, xin vui lòng tham khảo.

URL https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html

Cấp phép

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
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4. Xin phép cho những hoạt động ngoài tư cách lưu trú
Bạn bị xem là làm việc bất hợp pháp khi làm những việc không được ghi trong tư cách lưu trú. Ví

dụ khi bạn đang lưu trú với tư cách du học sinh mà lại đi làm thêm, bạn phải xin “giấy phép hoạt
động ngoài tư cách lưu trú”. Trước khi bạn bắt đầu đi làm thêm, bạn cần phải xin phép tại Cục quản
lý xuất nhập cảnh.
Người mới nhập cảnh và có tư cách cư trú là "Du học" (chỉ những người có thời hạn cư trú tính

từ 3tháng trở lên)thì có thể xin được "Giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú" ở sân bay,cảng
ngay lúc nhập cảnh.

Những giấy tờ cần thiết
1 Đơn xin phép hoạt động ngoài tư cách
2 Thẻ cư trú
3 Hộ chiếu
4 Giấy chứng nhận nội dung hoạt động
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