Ngày 12 tháng 05 năm 2020
T/b từ Cục Quản lý XNK
Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận thủ tục trả kết quả xét duyệt
gia hạn thời gian lưu trú hoặc đổi tư cách lưu trú (bao gồm cả cấp thủ tục
cấp thẻ ngoại kiều mới

〇V/v kéo dài thời gian tiếp nhận thủ tục:
Nắm bắt tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Cục Quản lý XNK nhận thấy
việc giảm bớt tình hình tập trung đông đúc tại các cửa tiếp nhận hồ sơ cũng biện pháp hiệu quả
phòng tránh lây lan dịch bệnh. Trên lập trường này, Cục đưa ra khuyến cáo tới những đối tượng
người nước ngoài mãn hạn lưu trú trong khoảng thời gian từ tháng 3 tới hết tháng 7 (*)(ngoại trừ
những người mang tư cách lưu trú "Hoạt động đặc biệt - Chuẩn bị thủ tục xuất cảnh") được
phép nộp hồ sơ xin mới thời hạn lưu trú hoặc đổi tư cách lưu trú cho tới 3 tháng kể từ ngày mãn
hạn.
(*) Bao gồm cả các bé được sinh ra tại Nhật Bản là đối tượng cần nhận tư cách lưu trú trong
khoảng thời gian này.
Lưu ý quan trọng: Sẽ không được cấp phép tái nhập cảnh theo cả 2 dạng thông thường
và đặc biệt nếu xuất cảnh sau khi mãn hạn lưu trú.

〇V/v kéo dài thời hạn tiếp nhận kết quả xét duyệt:
Đối với các đối tượng đã nộp hồ sơ xét duyệt chuyển tư cách lưu trú hoặc gia hạn lưu trú,
thời hạn để nhận kết quả mới thông thường là 2 tháng kể từ ngày mãn hạn. Tuy nhiên, trong
thời gian này, thời hạn được kéo dài lên tới 3 tháng.

HÃY TRÁNH LUI TỚI CÁC CỬA TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRONG THỜI GIAN NÀY NẾU
KHÔNG CÓ VIỆC KHẨN CẤP!

Tiếng Việt
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Các thông tin mới về dịch COVID-19 được đăng tải tại đây

→

(Trang chủ Bộ Tư pháp)

