
1 

 

Chế độ Tích điểm Nhân lực Chất lượng cao là gì? 

 

１ Khái quát và mục tiêu của chế độ 

  Để thúc đẩy việc tiếp nhận nhân lực người nước ngoài chất lượng cao, chế độ áp  

dụng các biện pháp ưu đãi về quản lý xuất nhập cảnh trên cơ sở chế độ tích điểm đối 

với nhân lực người nước ngoài chất lượng cao được áp dụng từ ngày 07 tháng 5 năm 

2012.  

Mục tiêu của chế độ này là thúc đẩy việc tiếp nhận nhân lực người nước ngoài chất 

lượng cao vào Nhật Bản bằng cách áp dụng các biện pháp ưu đãi về quản lý xuất 

nhập cảnh khi tổng số điểm đạt đến một mức nhất định (70 điểm) trên cơ sở tính 

điểm theo từng hạng mục “Quá trình học tập”, “Quá trình công tác”, “Thu nhập hàng 

năm”… tùy theo đặc thù của 3 phân đoạn nội dung hoạt động của nhân lực người 

nước ngoài chất lượng cao như “Hoạt động nghiên cứu học thuật chất lượng cao”, 

“Hoạt động kỹ thuật/chuyên môn chất lượng cao”, “Hoạt động quản lý/quản trị chất 

lượng cao”.  

Đây là cơ chế phê duyệt nhân lực người nước ngoài chất lượng cao trong số những 

người đáp ứng các yêu cầu về điều kiện tư cách lưu trú làm việc (sự phù hợp với điều 

kiện tư cách lưu trú/sự phù hợp với tiêu chí cấp phép nhập cảnh) và tư cách lưu trú 

“Nghề nghiệp chuyên môn chất lượng cao” sẽ được cấp. 

 

２ 3 loại hình hoạt động mà nhân lực người nước ngoài chất lượng cao thực hiện 

・ Hoạt động nghiên cứu học thuật chất lượng cao “Nghề nghiệp chuyên môn chất 

lượng cao số 1 (a)” 

   Hoạt động nghiên cứu, hướng dẫn hoặc đào tạo nghiên cứu thực hiện trên cơ sở 

hợp đồng với cơ quan công lập hoặc tư nhân ở Nhật Bản 

 ・ Hoạt động nghiên cứu học thuật chất lượng cao “Nghề nghiệp chuyên môn chất 

lượng cao số 1 (b)” 

Hoạt động làm việc chuyên môn cần tri thức hoặc kỹ thuật thuộc lĩnh vực khoa 

học tự nhiên hoặc khoa học xã hội nhân văn thực hiện trên cơ sở hợp đồng với cơ 

quan công lập hoặc tư nhân ở Nhật Bản 

 ・ Hoạt động nghiên cứu học thuật chất lượng cao “Nghề nghiệp chuyên môn chất 

lượng cao số 1 (c)” 

Hoạt động làm việc về quản lý hoặc quản trị dự án tại cơ quan công lập hoặc tư 

nhân ở Nhật Bản 
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３ Nội dung biện pháp ưu đãi về quản lý xuất nhập cảnh 

Người được phê duyệt nhập cảnh/lưu trú với tư cách là nhân lực người nước ngoài 

chất lượng cao sẽ được áp dụng các biện pháp ưu đãi về quản lý xuất nhập cảnh như 

dưới đây. 

・ Trường hợp “Nghề nghiệp chuyên môn chất lượng cao số 1” 

（１）Cho phép hoạt động lưu trú tổng hợp 

Thông thường người nước ngoài chỉ được hoạt động dưới 1 tư cách lưu trú đã 

được phê duyệt. Tuy nhiên, đối với nhân lực người nước ngoài chất lượng cao có 

thể tiến hành các hoạt động của nhiều loại tư cách lưu trú khác nhau chẳng hạn 

như tiến hành hoạt động quản trị dự án liên quan kết hợp với hoạt động nghiên 

cứu ở trường đại học… 

 （２）Cấp thời hạn lưu trú “5 năm” 

Thời hạn lưu trú dài nhất theo quy định của pháp luật là “5 năm” sẽ được cấp 

chung cho tất cả nhân lực người nước ngoài chất lượng cao. 

（３）Nới lỏng điều kiện cấp phép vĩnh trú liên quan đến quá trình lưu trú 

Để được cấp phép vĩnh trú thì về nguyên tắc cần phải lưu trú tại Nhật Bản từ 

10 năm liên tục trở lên. Tuy nhiên, trường hợp thực hiện hoạt động với tư cách là 

nhân lực người nước ngoài chất lượng cao trong 3 năm liên tục hoặc trường hợp 

nhân lực người nước ngoài chất lượng cao được thừa nhận là chất lượng cao đặc 

biệt (người đạt từ 80 điểm trở lên) mà có hoạt động với tư cách là nhân lực 

người nước ngoài chất lượng cao trong 1 năm liên tục thì sẽ trở thành đối tượng 

cấp phép vĩnh trú. 

（４）Việc vợ/chồng đi làm 

Người nước ngoài lưu trú với tư cách lưu trú là vợ/chồng nếu muốn thực hiện 

hoạt động tương ứng với tư cách lưu trú “Giáo dục”, “Kỹ thuật/Tri thức nhân 

văn/Nghiệp vụ quốc tế”… thì cần phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định như 

quá trình học tập/quá trình công tác… và cần phải xin cấp tư cách lưu trú tương 

ứng này. Tuy nhiên, nếu là vợ/chồng của nhân lực người nước ngoài chất lượng 

cao thì ngay cả khi không thỏa mãn một số điều kiện nhất định về quá trình học 

tập/quá trình công tác… thì vẫn có thể tiến hành hoạt động tương ứng với các tư 

cách lưu trú này. 

（５）Cho phép mang theo bố mẹ với một số điều kiện nhất định 

Chế độ hiện hành không cho phép tiếp nhận bố mẹ của người nước ngoài 

đang lưu trú với tư cách lưu trú là để làm việc ở Nhật Bản. Tuy nhiên, 

① Trong trường hợp nuôi dưỡng con dưới 7 tuổi của nhân lực người nước 

ngoài chất lượng cao hoặc vợ/chồng của nhân lực này (bao gồm cả con nuôi) 
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② Trong trường hợp tiến hành chăm sóc bản thân nhân lực người nước ngoài 

chất lượng cao đang mang thai hoặc vợ đang mang thai của nhân lực người 

nước ngoài chất lượng cao… 

Thì nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định thì bố mẹ của nhân lực người nước 

ngoài chất lượng cao hoặc của vợ/chồng nhân lực đó (bao gồm cả bố mẹ nuôi) sẽ 

được phê duyệt nhập cảnh/lưu trú. 

（６）Cho phép mang theo người giúp việc gia đình với một số điều kiện nhất định 

Hiện nay việc thuê mướn người nước ngoài làm giúp việc gia đình chỉ được 

cấp phép đối với một số người nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản dưới tư cách lưu 

trú “Quản trị/quản lý”, “Nghiệp vụ kế toán/pháp luật”… tuy nhiên, đối với nhân 

lực người nước ngoài chất lượng cao nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định 

thì sẽ được phê duyệt cho phép mang theo người nước ngoài sang Nhật Bản làm 

giúp việc gia đình. 

（７）Xử lý ưu tiên thủ tục nhập cảnh/lưu trú 

Việc thẩm định nhập cảnh/lưu trú đối với nhân lực người nước ngoài chất 

lượng cao sẽ được ưu tiên xử lý sớm. 

① Đối với việc xin thẩm định trước khi nhập cảnh thì thời gian xử lý là trong 

vòng 10 ngày kể từ khi thụ lý đơn đề nghị 

② Đối với việc xin thẩm định lưu trú thì thời gian xử lý là trong vòng 5 ngày 

kể từ khi thụ lý đơn đề nghị 

 

・ Trường hợp “Nghề nghiệp chuyên môn chất lượng cao số 2” 

（１）Ngoài các hoạt động được cho phép thực hiện đối với “Nghề nghiệp chuyên 

môn chất lượng cao số 1” thì có thể thực hiện hầu hết các hoạt động được cho 

phép thực hiện đối với tư cách lưu trú để làm việc tại Nhật Bản cùng với hoạt 

động của nghề nghiệp chuyên môn đó. 

（２）Thời hạn lưu trú là “vô thời hạn”. 

（３）Được áp dụng biện pháp ưu đãi từ mục (3) đến mục (6) nêu trên. 

 


