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Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh 

 

Liên quan đến việc gia hạn thời hạn nộp đơn và thời hạn nhận kết quả thẩm 

tra liên quan đến nộp đơn（giao nhận thẻ cư trú v.v..） 

 

○Gia hạn thời hạn nộp đơn 

Trước các trường hợp khác nhau liên quan đến ảnh hưởng của bệnh nhiễm 

trùng virus corona chủng mới , từ góc độ ngăn chận sự lây lan của bệnh 

nhiễm trùng, là một biện pháp để giảm thiểu sự tắc nghẽn tại nơi tiếp nhận 

thị thực cư trú, liên quan đến đơn xin phép thay đổi tư cách cư trú và đơn 

xin phép thay đổi kỳ hạn cư trú của công dân cư trú v.v.. người nước ngoài cư 

trú kết thúc ngày hết hạn của thời hạn lưu trú trong tháng 3, tháng 4, tháng 

5, tháng 6 hay tháng 7（lưu ý）được nhận đơn cho đến 3 tháng sau từ ngày 

hết hạn thời hạn lưu trú của người nước ngoài này.（ngoài trừ cư dân nước 

ngoài cư trú bằng {hoạt động đặc định （kỳ hạn chuẩn bị ra khỏi nước）}） 

（lưu ý）Điều này bao gồm những người sanh ra tại bổn quốc v.v..phải làm 

đơn xin nhận tư cách cư trú trong tháng 3, tháng 4, tháng 5 , tháng 6  

và tháng 7.（lưu ý）Xin lưu ý sau ngày hết hạn của kỳ hạn lưu trú, bạn 

không thể rời khỏi đất nước với giấy phép tái nhập quốc hoặc là giấy phép tái 

nhập quốc đặc biệt. 

 

○Gia hạn thời hạn nhận kết quả thẩm tra 

Liên quan đến những người có thẻ cư trú （cư dân trung hạn đến dài 

hạn ）đã nộp đơn xin phép thay đổi tư cách cư trú và đơn xin phép thay đổi 

kỳ hạn cư trú ,nhận kết quả thẩm tra （giao nhận thẻ cư trú v.v..）, thường 

là cho đến 2 tháng sau từ ngày hết hạn của kỳ hạn cư trú, nhưng thời gian 

này sẽ được kéo dài thêm 3 tháng. 

 

Để ngăn ngừa sự lây lan rộng của nhiễm trùng , nếu những người không 

vội vàng xin vui lòng không ghé thăm cơ quan. 

 

 

 



               

（日本語） （English） （简体中文） （繁体中文）  （한국） （BahasaIndonesia） 

            

（Tiếng việt）（Tagalog） （Portuges） （नेपाली） 

 

Thông tin liên quan đến bệnh nhiễm trùng virus corona chủng mới được 

công  

bố tại đây. 

 

  ↓ 

  

(Trang web của bộ tư pháp) 

 

【Thông báo từ cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh Tokyo】 

Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh Tokyo,để ngăn chận việc nhiễm trùng 

lây lan rộng ,có những quy định về việc nhập cảnh. Cho đến khi bạn có thể 

vào, bạn phải đợi bên ngoài. 


