
 

Ngày 01 tháng 06 năm 2020 

Cục Quản lý XNK và Tư cách lưu trú 

 

Thông báo từ Cục Quản lý XNK và Tư cách lưu trú đối với những 
người bị cho thôi việc, không được gia hạn hợp đồng hoặc bị yêu cầu 

đợi công việc tại nhà 
 
 

1. Các trường hợp sinh sống tại Nhật Bản với tư cách lưu trú có mục đích “Công việc”, do ảnh 
hưởng của dịch bệnh dẫn tới tình trạng dưới đây được xem xét giữ nguyên tư cách lưu trú 
hiện tại: 

a. Có nguyện vọng tiếp tục quá trình xin việc sau khi nhận quyết định thôi việc hoặc 
không gia hạn hợp đồng từ công ty chủ quản cũ. 

b. Có nguyện vọng tiếp tục quay trở lại làm việc sau khi nhận quyết định yêu cầu đợi 
công việc tại nhà từ công ty chủ quản hiện tại. 

c. Có nguyện vọng tiếp tục công việc mặc dù nhận các quyết định rút ngắn giờ làm, 
ngày làm từ công ty chủ quản hiện tại. 

d. Các trường hợp tương đương. 
Ngoài ra, Giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú được xem xét là có hiệu lực. 
Yêu cầu nộp các loại giấy tờ chứng minh trạng thái hoạt động hoặc các quyết định có 
liên quan từ công ty chủ quản hiện tại hoặc trước đây. Giấy phép hoạt động ngoài tư 
cách lưu trú có hiệu lực 6 tháng hoặc cho tới hết thời hạn lưu trú hiện tại (tuỳ theo điều 
kiện nào đến trước). 
 

2. Với các đối tượng có tình trạng hiện tại tương đương trường hợp (a) đã ghi ở trên, nếu sắp 
mãn hạn lưu trú có thể xin chuyển đổi sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt – mục đích 
tìm kiếm việc làm”. 
Nếu ảnh hưởng của dịch bệnh tiếp tục kéo dài sẽ được xem xét để tiếp tục gia hạn lưu trú 
(tối đa 6 tháng). Giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú cũng được cấp, với hiệu lực 6 
tháng hoặc cho tới khi hết thời hạn lưu trú (tuỳ theo điều kiện nào đến trước). 
Hãy nộp các loại giấy tờ chứng minh trạng thái hoạt động hoặc các quyết định có liên quan 
từ công ty chủ quản cũ. 

 (Lưu ý – Bổ sung) Trường hợp sắp mãn hạn lưu trú, tuy nhiên quyết định yêu cầu 
chờ công việc từ công ty chủ quản là không quá 1 tháng, hoặc thời gian làm việc (kể 
cả bị rút ngắn giờ làm, ngày làm) vượt quá thời gian chờ việc... sẽ được xem xét giữ 
nguyên tư cách lưu trú hiện tại. Thời hạn được cấp phép là 1 năm. 

 
3. Các điểm cần lưu ý: 

a. Sau khi chuyển tư cách lưu trú thành “Hoạt động đặc biệt”, nếu quay trở lại tiếp tục 
làm việc tại công ty cũ, hãy nhanh chóng làm thủ tục chuyển đổi tư cách lưu trú tại 
Cục Quản lý XNK gần nhất. 

b. Trường hợp có nguyện vọng thực hiện các công việc nằm ngoài phạm vi cho phép 
của Tư cách lưu trú, cần xin văn bản đồng ý cấp phép hoạt động ngoài phạm vi từ cơ 
quản chủ quản. 

c. Không áp dụng với Thực tập sinh kỹ năng. 

 


