
Ngày 20 tháng 05 năm 2020 

(Thay đổi ngày 19 tháng 03 năm 2021) 

Cục Quản lý XNC và Tư cách lưu trú 

 

Thông báo liên quan đến việc xử lý các vấn đề liên quan tới đối 

tượng có tư cách lưu trú trung và dài hạn do ảnh hưởng của dịch 

bệnh dẫn tới không thể về nước trong thời điểm này. 

 

Cho tới thời điểm hiện tại, Cục Quản lý XNC đang áp dụng chế độ cấp Tư cách lưu trú “Hoạt 

động đặc biệt – 3 tháng” hoặc “Lưu trú ngắn hạn – 90 ngày” với những người trước đó mang tư 

cách lưu trú trung và dài hạn không thể về nước trong thời điểm dịch bệnh. 

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, các đường bay vẫn không được 

mở cửa trở lại. Nắm bắt tình trạng này, Cục Quản lý XNC cấp phép lưu trú lên tới 6 tháng với tư 

cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt” cho các đối tượng này. (Tham khảo ghi chú riêng số 1). Theo 

đó, những người đã từ mang tư cách lưu trú trung và dài hạn, hiện tại đang mang tư cách “Hoạt 

động đặc biệt” với thời gian dưới 3 tháng sẽ được cấp tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt – 6 

tháng” trong lần gia hạn lưu trú tiếp theo. 

Thêm vào đó, đối với người gặp khó khăn chưa thể về nước, nếu có nguyện vọng cũng sẽ được 

cấp phép làm thêm ngoài giờ tối đa 28 tiếng 1 tuần. 

Ngoài ra, với đối tượng đã từng mang tư cách Thực tập sinh Kỹ năng có thể thông qua Nghiệp 

đoàn để đăng ký theo nhóm. 

*Chú ý 1: Với một phần các đơn đăng ký từ những người đang sinh sống tại khu vực quản lý 

của Cục XNC và Tư cách lưu trú Tokyo, yêu cầu nộp đơn đăng ký qua đường bưu điện nhằm 

giảm thiểu tình trạng đông đúc tại các cửa tiếp nhập đăng ký cho đến thời điểm hiện tại. (Yêu 

cầu đến trước 29 tháng 1 năm 2021) 

*Chú ý 2: Với những người đã chuyển tư cách lưu trú Hoạt động đặc định (6 tháng) , có thể thực 

hiện thủ tục gia hạn trước 1 tháng kể từ ngày hết hạn. Với các đơn xin gia hạn được nộp trên 1 

tháng trước ngày hết hạn, kết quả sẽ được thông báo  trong vòng 1 tháng trước ngày hết hạn. 

  



(Ghi chú riêng số 1) 

V/v xử lý cấp tư cách lưu trú với những người không thể về nước trong thời điểm dịch bệnh 

P/a xử lý hồ sơ sau ngày 21 tháng 5: 

1. Với người đã hoặc đang mang tư cách lưu trú “Du học sinh”: (Có nguyện vọng làm thêm 

ngoài giờ) 

Hiện tại: “Lưu trú ngắn hạn – 90 ngày” 

Thay đổi: “Hoạt động đặc biệt – 6  tháng – được pháp làm thêm ngoài giờ nếu có 

nguyện vọng, 1 tuần 28 giờ” 
(*)Giới hạn với các đối tượng tốt nghiệp sau ngày 1 tháng 1 năm 2020. 
(*)Du học sinh đã được cấp phép làm thêm ngoài giờ trong thời gian đi học, sau khi tốt 

nghiệp không cần thiết xin lại giấy phép này. 

 

2. Với người đã hoặc đang mang tư cách lưu trú “Thực tập kỹ năng” hoặc “Hoạt động đặc 

biệt(*)”: (Có nguyện vọng tiếp tục lao động) 

Hiện tại: “Hoạt động đặc biệt – 3 tháng – được phép lao động” 

Thay đổi: “Hoạt động đặc biệt – 6 tháng – được phép lao động” 
(*) Internship (số 9), Lao động người nước ngoài ngành xây dựng (số 32), Lao động 

người nước ngoài ngành đóng tàu thuỷ (số 35), Lao động người nước ngoài ngành chế 

tạo (số 42). 

 

3. Với người mang các tư cách lưu trú khác: (Áp dụng chung với cả các đối tượng số 1 và 

2 ở trên nhưng không có nguyện vọng làm thêm/tiếp tục lao động) 

Hiện tại: “Lưu trú ngắn hạn – 90 ngày” 

Thay đổi: “Hoạt động đặc biệt – 6 tháng – Không được phép lao động” 

*Trừ các trường hợp khách du lịch, hoặc người nhập cảnh với tư cách “Lưu trú ngắn 

hạn” không thuộc diện áp dụng này 

Chú ý: Trường hợp được xem xét là gặp khó khăn về kinh tế khi sinh hoạt tại Nhật Bản 

có thể được cấp Giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú (Làm thêm dưới 28h/tuần). 

Chi tiết tại đây 

 

• Các trường hợp khác được xử lý theo các thông báo đã được đưa ra trước đây. 

Người có tư cách Kỹ thuật – Tri thức nhân văn – Nghiệp vụ quốc tế gặp tình trạng khó 
khăn khi làm việc và các vấn đề liên quan đến hợp đồng: 

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005727.pdf  

Người đang tìm việc hoặc đang đợi quyết định tuyển dụng 

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005182.pdf 

Người đang làm việc dưới tư cách Working Holiday 

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005530.pdf 

Người đang làm việc trong ngành Hộ lý, Điều dưỡng 

 http://www.moj.go.jp/isa/content/930005565.pdf  
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