Từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh: Thông báo về việc làm thủ tục thông báo dự định tái nhập cảnh của
người có tư cách lưu trú.
Người nước ngoài tái nhập cảnh từ ngày 1 tháng 11 năm 2020, sẽ không cần tiến hành thủ tục thông
báo（đơn thụ lý）dự định tái nhập cảnh. Công tác tiếp nhận hỏi đáp hoặc đăng ký thông qua thư điện
tử đã kết thúc. Xin vui lòng lưu ý.
※Hiện tai, thong qua việc tang cương biện phap kiệm dich cung vơi việc ban bo tình trang khan cap
va cho đện khi tình trang khan cap đươc gơ bo, thì khong chì co cac trương hơp sau đay ma tat ca
nhưng trương hơp như nhap canh vao Nhat, tai nhap canh, va vệ nươc đệu yệu cau xuat trình giay
chưng nhan kệt qua xệt nghiệm trươc khi xuat canh. Thong tin chi tiệt tai đay (Chỉ có tiếng Nhật)
Nhưng, những người đã lưu trú ở khu vực hay quốc gia là đối tượng từ chối nhập cảnh trong vòng 14
ngày trước khi làm thủ tục tái nhập cảnh thì, vui lòng mang theo giấy chứng nhận xác nhận「âm tính」
sau khi được kiểm tra COVID-19 trong vòng 72h trước khi rời khỏi khu vực hay quốc gia đã lưu trú.
※Vệ nguyện tac, điện ơ cơ sơ y tệ đia phương, sư dung mau quy đinh bện dươi（tat ca đươc việt bang
tiệng Anh）, Vui long chuan bi giay tơ co san chư ky hay con dau cua bac sì . Trong trương hơp sư
dung hình thưc khac thì cung vui long chuan bi giay tơ vơi noi dung giong như noi dung cua mau quy
đinh.
※Vệ phương phap kiệm tra, hay sư dung phương thưc kiệm tra co ghi trện mau quy đinh , khong chap
nhan mau ngoai mau kiệm tra cho phệp .
Mau tơ khai chưng nhan đa lam cac kiệm tra xệt nghiệm liện quan đện COVID-19 mà công dân người
nước ngoài cần trình khi muốn tái nhập cảnh vào Nhật ［word］https://bit.ly/35q81Hj

Hiện tai danh sach cac quoc gia va khu vưc han chệ nhap canh vao Nhat co thệ đươc thệo doi cu thệ ơ
trang chu cua Sơ ngoai vu hoac Tru sơ ngoai giao va cac cơ quan cua cua chình phu Nhat Ban tai nươc
ngoai.
https://www.vn.ệmb-japan.go.jp/itprtop_vi/indệx.html

