
Các trường hợp có lý do cá nhân đặc biệt được xem xét cấp 
phép NHẬP CẢNH/TÁI NHẬP CẢNH 

 

* Đây là hướng dẫn dành cho những ai nhập cảnh vào Nhật Bản sau ngày 1 tháng 9 năm 2020. 

Ngày 28 tháng 8 năm 2020 
 

Trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, Bộ Tư pháp 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 một số quốc gia và vùng lãnh thổ. (áp dụng theo Bộ 
luật Quản lý Xuất nhập cảnh và Chứng nhận người tị nạn, điều số 5, mục 1, khoản 4). 

 
Sau ngày 1 tháng 9, người nước ngoài có giấy phép tái nhập cảnh (bao gồm cả giấy phép 

thông thường) khi xuất cảnh khỏi Nhật Bản, nếu áp dụng các hình thức sau đây có thể 
được cấp phép tái nhập cảnh trở lại: 

- Xin cấp giấy chứng minh đã xuất trình các giấy tờ liên quan đến việc tái nhập cảnh 
tại ĐSQ hoặc LSQ Nhật Bản nước sở tại. 

- Đăng ký và được cấp biên nhận cho phép xuất cảnh từ Cục Quản lý XNC Nhật Bản. 
- Người nước ngoài đăng ký tái nhập cảnh dựa theo Đạo luật “Các biện pháp từng bước 

nối lại giao thông quốc tế” 
- Trường hợp có lý do cá nhân đặc biệt cần xem xét cho phép nhập cảnh vì lý do nhân 

đạo. 
 
Ví dụ cụ thể về các trường hợp có thể được phép nhập cảnh tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể 

như sau: 
 

○ Người nước ngoài mới nhập cảnh vào Nhật Bản và thuộc các trường hợp sau (Lưu ý 2) 
- Vợ/ chồng hoặc con của người có quốc tịch Nhật Bản hay người có tư cách Vĩnh trú 

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

bị phân ly 

- Đối tượng có tư cách lưu trú “Giáo dục” hoặc “Giảng viên”,  trường hợp Cơ sở Giáo dục và đào 
tạo dự định làm việc hiện tại đang thiếu giáo viên và cần bổ sung các vị trí thiếu. 

- Đối tượng có tư cách lưu trú “Y tế”, cần nhập cảnh để bổ sung và tăng cường năng lực y tế 
trong nước. 

 
(Lưu ý 1) Theo nguyên tắc chung, cần có các biện pháp bổ sung trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Để 

biết thêm chi tiết,hãy tham khảo văn bản "Các biện pháp kiểm dịch bổ sung đối với người nước 
ngoài nhập cảnh / tái nhập cảnh vào Nhật Bản. 

 
(Lưu ý 2) Tùy theo mục đích nhập cảnh, có thể sẽ yêu cầu thêm các giấy tờ được cấp bởi ĐSQ, LSQ Nhật 
Bản nước sở tại 

Liên hệ: Phòng Phán quyết, Cục Quản lý xuất nhập cảnh 

Điện thoại: (đại diện) 03-3580-4111 (số  máy lẻ  4446/4447))  

https://www.hiecc.or.jp/soudan/emg/index.html?lang=vn
https://www.hiecc.or.jp/soudan/emg/index.html?lang=vn

