
 

Ngày 31 tháng 7 năm 2020 

Đối với người nước ngoài tái nhập cảnh Nhật Bản sau ngày 5 tháng 8 sẽ cần chuẩn bị thêm các thủ 

tục được liệt kê sau đây, lưu ý, tùy vào ngày nhập cảnh mà thủ tục cần chuẩn bị sẽ khác nhau, hãy xác 

nhận những giấy tờ cần chuẩn bị theo bảng liệt kê bên dưới. Cụ thể, sau khi nhận văn bản xác nhận về 

các thủ tục chuẩn bị nhập cảnh tại ĐSQ, LSQ Nhật Bản nước sở tại  và giấy xác nhận âm tính với bệnh 

COVID-19 tại cơ sở khám chữa bệnh địa phương, hãy điền vào mẫu đơn sau, hoặc đơn tự chuẩn bị. 

Nội dung bao gồm 1. Thông tin cá nhân (Tên , số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, Quốc tịch, giới tính), 

2. Giấy xác nhận xét nghiệm bệnh COVID-19 (phương pháp xét nghiệm, ngày lấy mẫu, ngày trả kết 

quả, ngày cấp giấy xác nhận), 3. Thông tin về cơ sở y tế xét nghiệm (Tên cơ sở hoặc tên bác sĩ, địa chỉ, 

có đóng dấu hoặc chữ ký của bác sĩ) được ghi bằng tiếng Anh, nhằm xác nhận tình trạng âm tính với 

bệnh. 

Hãy nộp giấy xác nhận xét nghiệm bệnh (bản gốc hoặc bản sao) cho nhân viên hải quản cùng với 

giấy xác nhận về các thủ tục chuẩn bị nhập cảnh (nhận tại ĐSQ, LSQ). 

Nếu bạn không thể nộp đủ các giấy tờ cần thiết, sẽ bị đưa vào diện từ chối nhập cảnh theo luật 

Quản lý XNC và tị nạn. 

Ngoài ra, trong trường hợp cố tình làm giả giấy tờ với mục đích tái nhập cảnh, sẽ bị đưa vào diện 

xóa tư cách lưu trú hoặc bắt buộc xuất cảnh. 

 

Ngày tái nhập cảnh Các thủ tục cần chuẩn bị thêm 

Ngày 5 và 6 tháng 8 1 

Từ 7 đến 31 tháng 8 1, 2 

Từ sau 1 tháng 9 1, 2, 3 

 

*lưu ý 1: Loại trừ các trường hợp sau: 

1. Người có quyền vĩnh trú loại đặc biệt (tokubetu-eiju-sha) 

2. Người có tư cách lưu trú Ngoại giao hoặc Công vụ 

*lưu ý 2: Về các trường hợp 1, 2, 3 được nêu trong bảng phía trên: 

1. Người xuất cảnh khỏi Nhật Bản (có giấy phép tái nhập cảnh) đến các quốc gia thuộc diện bị từ 

chối nhập cảnh, không thuộc các trường hợp 2, 3 dưới đây. Ngoài ra không có các lý do liên quan 

về mặt nhân đạo. 

2. Người nước ngoài có lịch sử lưu trú tại Pakistan, Bangladesh, Phillipine, Peru. Xuất cảnh (có giấy 

phép tái nhập cảnh) tới các khu vực trên trước thời điểm bị đưa vào diện từ chối nhập cảnh. 

Mang các tư cách lưu trú Vĩnh trú, Phụ thuộc người Nhật, hoặc Định cư (bao gồm cả người Nhật, 

người phụ thuộc Vĩnh trú hoặc người Nhật, con của người có tư cách vĩnh trú). 

3. Người nước ngoài có lịch sử lưu trú tại các nước khác Pakistan, Bangladesh, Phillipine, Peru. 

Xuất cảnh (có giấy phép tái nhập cảnh) tới các khu vực trên trước thời điểm bị đưa vào diện từ 

chối nhập cảnh. Mang các tư cách lưu trú Vĩnh trú, Phụ thuộc người Nhật, hoặc Định cư (bao gồm 

cả người Nhật, người phụ thuộc Vĩnh trú hoặc người Nhật, con của người có tư cách vĩnh trú). 

           

            Liên lạc giải đáp: Cục XNC Tokyo, bộ phận xét duyệt 

            SĐT: 03-3580-4111 máy lẻ 4446, 4447 

 

Các thủ tục bổ sung đối với người nước ngoài tái nhập cảnh Nhật Bản 

http://www.moj.go.jp/content/001325705.docx

