在留資格申請受付期間・審査結果の受領
（在留カードの交付等）期間の延長について
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●在留資格申請受付期間の延長

● Kéo dài thời gian nộp đơn xin gia hạn cư trú

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、在留申請窓口の混

Do ảnh hưởng của dịch Virut Corona, số người nhiễm

雑緩和策として，３月，４月，５月，６月、７月中に在留期間の満

bệnh ngày càng gia tăng dẫn đến nguy cơ nhiễm bệnh

了日を迎える在留外国人（「特定活動（出国準備期間）」で在留

cao tại các khu vực tập trung đông người. Vì vậy để tránh

する外国人を除く。）からの在留資格変更許可申請及び在留期

tình trạng tắc nghẽn đồng thời giảm nguy cơ nhiễm bệnh

間更新許可申請等については，在留期間満了日から３か月後

tại khu vực tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn thời gian lưu trú,

まで延長されます。

các trường hợp người nước ngoài có thời hạn lưu trú kết

※本来の在留期間の満了日以降は，再入国許可又はみなし再

thúc trong tháng 3,4,5,6,7 (ngoại trừ những trường hợp

入国許可により出国することができないのでご注意ください。

visa trong mục “Hoạt động đặc biệt”( đang trong thời gian
chuẩn bị về nước) khi xin gia hạn hoặc thay đổi tư cách
lưu trú sẽ được gia hạn thêm 3 tháng kể từ ngày mãn
hạn chính thức.

* * Xin lưu ý rằng sau thời gian mãn hạn chính thức
ban đầu sẽ không thể xuất cảnh khỏi Nhật theo diện
có thể được tái nhập cảnh hoặc được coi như được
phép tái nhập cảnh/ ( Về hẳn, không thể tiếp tục nhập
cảnh lại Nhật theo diện visa cũ)
●審査結果の受領期間（在留カードの交付等）の延長

● Kéo dài thời gian nhận kết quả thẩm định (cấp

在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を既に行

thẻ cư trú, v.v.)

っている在留カードをお持ちの方（中長期在留者）について，審

Đối với những người đã nộp đơn xin gia hạn thời gian

査結果の受領（在留カードの交付等）は，通常は在留期間の満

lưu trú hoặc thay đổi tư cách lưu trú (ngắn hạn hay dài

了日から２か月後までですが，この期間が３か月延長されます。

hạn),thời gian trả kết quả thẩm định (cấp thẻ cư trú

※３月，４月，５月，６月、７月中に在留期間の満了日を迎える方

mới) thông thường vẫn diễn ra là sau 2 tháng kể từ

が対象です。

ngày hết hạn thì bây giờ sẽ chuyển đổi thành 3 tháng
kể từ ngày hết hạn.
* Dành cho những đối tượng sẽ hết hạn lưu trú vào
tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 7.
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