
 
 

 

 

 

 

 

 

Tính đến ngày 29 tháng 07 năm 2020 

 Trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao cùng 

chính phủ Nhật Bản vẫn giữ nguyên phương châm từ chối tái nhập cảnh đối với người nước ngoài (trừ các 

trường hợp có lý do đặc biệt) có lịch sử lưu trú tại các quốc gia và vùng lãnh thổ đã quy định trước. (áp dụng 
theo Bộ luật Quản lý Xuất nhập cảnh và Chứng nhận người tị nạn, điều số 5, mục 1, khoản 4). 

 Các trường hợp đặc biệt được cấp phép TÁI NHẬP CẢNH là các đối tượng người nước ngoài có tư cách lưu trú 

“Vĩnh trú”, “Người có vợ/chồng là người Nhật Bản”, “Người có vợ/chồng là người có tư cách Vĩnh trú” hoặc 

“Định trú” (Bao gồm cả các đối tượng không mang các tư cách lưu trú như vợ/chồng /con của người Nhật hay 

người vĩnh trú). Ngoài ra, các trường hợp với các lý do đặc biệt như lý do nhân đạo, v.v... nếu giải trình cụ thể 

cũng sẽ được cấp phép TÁI NHẬP CẢNH trong thời gian tới. 

 Các trường hợp cụ thể như sau: 

1. Người nước ngoài xuất cảnh khỏi Nhật Bản tới các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc diện từ chối nhập 

cảnh sẽ được cấp phép TÁI NHẬP CẢNH với các lý do sau: 

- Có gia đình tại Nhật Bản, và đang trong tình trạng chia cắt gia đình. 

- Trẻ theo học tại các trường tại Nhật Bản đã xuất cảnh cùng gia đình, dẫn tới tình trạng không thể 

tiếp tục theo học. 

- Đối tượng cần tái nhập cảnh để học tiếp cấp tiểu học, cấp hai, cấp ba trong nước. 

- Đối tượng cần tái nhập cảnh để nhận điều trị (hoặc tái khám) hoặc sinh nở tại các cơ sở y tế trong 

nước. 

- Đối tượng xuất cảnh khỏi Nhật Bản vì lý do thăm thân (người thân trong tình trạng sức khoẻ yếu) 

hoặc tham dự tang lễ trong nội bộ gia đình. 
- Đối tượng xuất cảnh khỏi Nhật Bản do cần nhận điều trị (hoặc tái khám) hoặc sinh nở tại các cơ sở 

y tế ở nước ngoài. 

- Đối tượng xuất cảnh khỏi Nhật Bản do nhận yêu cầu làm chứng từ toà án nước sở tại. 
2. Người nước ngoài xuất cảnh khỏi Nhật Bản trong thời điểm quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sở tại bị đưa 

vào danh sách từ chối nhập cảnh: (bao gồm cả người dự định sẽ xuất cảnh trong thời gian tới) 

- Đối tượng xuất cảnh khỏi Nhật Bản vì lý do thăm thân (người thân trong tình trạng sức khoẻ yếu) 

hoặc tham dự tang lễ trong nội bộ gia đình. 

- Đối tượng xuất cảnh khỏi Nhật Bản do cần nhận điều trị (hoặc tái khám) hoặc sinh nở tại các cơ sở 

y tế ở nước ngoài. 

- Đối tượng xuất cảnh khỏi Nhật Bản do nhận yêu cầu làm chứng từ toà án nước sở tại. 

- Đối tượng cần phải dự thi các cấp học ở  Nhật, để tiến hành thủ tục cần thiết cho việc học tiếp cần 

phải xuất cảnh, sau đó tốt nghiệp, cần thiết tái nhập cảnh để tham gia học ở các cấp của chương 

trình giáo dục trong nước （bao gồm cả phụ huynh đi cùng） 

3. Người nước ngoài nhập cảnh lần đầu 
- Vợ/ chồng hoặc con của người Nhật hay người vĩnh trú 

- Vợ/ chồng hoặc con của người định cư có gia đình đang ở Nhật trong tình trạng gia đình bị phân 

ly 

Các câu hỏi liên quan: Bộ phận Trọng tài, phòng Quản lý, Cục Quản lý XNC và Tư cách lưu trú. 

SĐT： 03-3580-4111 (máy lẻ 4446・4447) 

T/ b từ Cục Quản lý XNC với các trường hợp có lý do đặc biệt được cấp 

phép TÁI NHẬP CẢNH trong thời gian tới 

 


