
Vềviệc kết thúc biện pháp ngoại lệ về mặt tư cách lưu trúđối với người gặp khó khăn 

trong việc về nước do ảnh hưởng của việc lây lan bệnh truyền nhiễm Covid-19

○ Dựa trên tình hình số người xuất cảnh đang gia tăng, v.v, đối với những người nước ngoài đang được công nhận

lưu trú mang tính ngoại lệ, chúng tôi tiến hành các biện pháp hướng đến việc về nước như sau, ứng với kỳ hạn lưu

trú của tư cách lưu trú hiện có.

Cơ quan quản lý xuất nhập 

cảnh và lưu trú

Xử lý về sau

１

Sẽ cấp phép gia hạn thời hạn lưu trú như sau.

a) Người đang lưu trú với “Hoạt động đặc định (6 tháng)”, v.v: “Hoạt động đặc định (4 tháng)”

b) Người đang lưu trú với “Cư trú ngắn hạn (90 ngày)”: “Cư trú ngắn hạn (90 ngày)”

Chú ý 1) Có thể tiếp tục làm việc trong phạm vi đang được cấp phép hiện tại.

Chú ý 2) Trong lần gia hạn sắp tới, sẽ cấp phép “Hoạt động đặc định (4 tháng)” hay “Cư trú ngắn hạn (90 ngày)” với điều kiện “Chỉ 

cấp phép thêm lần này”.

Sẽ cấp phép gia hạn thời hạn lưu trú như sau, với điều kiện “Chỉ cấp phép thêm lần này”.

a) Người đang lưu trú với “Hoạt động đặc định (6 tháng)”, v.v: “Hoạt động đặc định (4 tháng)”

b) Người đang lưu trú với “Cư trú ngắn hạn (90 ngày)”: “Cư trú ngắn hạn (90 ngày)” 

Chú ý 1) Có thể tiếp tục làm việc trong phạm vi đang được cấp phép hiện tại.

Chú ý 2) Đối với việc cấp phép lưu trú vì lý do gặp khó khăn trong việc về nước, sẽ chỉ cấp phép thêm lần này. Xin hãy chuẩn bị về 

nước trong khoảng thời gian đã được cấp phép lần này.

Chú ý 3) Trường hợp đã hết thời hạn lưu trú liên quan đến việc cấp phép nêu trên, sẽ không được chấp nhận gia hạn thời hạn lưu trú.

①Người có kỳ hạn lưu trú đến ngày 29 tháng 6

②Người có kỳ hạn lưu trú từ ngày 30 tháng 6 trở đi

Chỉ trong trường hợp hết kỳ hạn lưu trú của tư cách lưu trú hiện có không muộn hơn ngày 1 tháng 11 năm 2022

thì mới được công nhận biện pháp “Chỉ cấp phép thêm lần này” nêu ở mục ② bên trên.

Chú ý) Đối với “Hoạt động đặc định (Hỗ trợ duy trì công việc)”, sẽ cấp phép tối đa 1 năm (※“Chỉ cấp phép thêm 

lần này”).

③Người lần đầu có nguyện vọng muốn lưu trú vì lý do gặp khó khăn trong việc về nước

Ngày 31/5/2022

※Người được cấp phép với “Chỉ cấp phép thêm lần này” cần phải nộp “Giấy xác nhận”.
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https://www.moj.go.jp/isa/content/001374585.doc
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Người thuộc đối 

tượng

Cách xử lý trước đây Cách xử lý mới

1
Người trước đây là thực 

tập sinh kỹ năng

Hoạt động đặc định (6 tháng, gặp khó khăn 

trong việc về nước, có thể làm việc)

Hoạt động đặc định (4 tháng, gặp khó khăn trong 

việc về nước, có thể làm việc)

2
Người trước đây là du 

học sinh

Hoạt động đặc định (6 tháng, gặp khó khăn 

trong việc về nước, có thể làm việc trong vòng

28 tiếng/tuần)

Hoạt động đặc định (4 tháng, gặp khó khăn trong 

việc về nước, có thể làm việc trong vòng 28 

tiếng/tuần)

3
Người trước đây là 

người lưu trú trung/dài 

hạn

Hoạt động đặc định (6 tháng, gặp khó khăn 

trong việc về nước, không thể làm việc) (※)

Hoạt động đặc định (4 tháng, gặp khó khăn trong 

việc về nước, không thể làm việc) (※)

4 Người cư trú ngắn hạn
Cư trú ngắn hạn (90 ngày, gặp khó khăn trong 

việc về nước, không thể làm việc) (※)

Cư trú ngắn hạn (90 ngày, gặp khó khăn trong 

việc về nước, không thể làm việc) (※)

5
Người thuộc đối tượng 

hỗ trợ duy trì công việc

Hoạt động đặc định (tối đa 1 năm, Hỗ trợ duy 

trì công việc, có thể làm việc)

Hoạt động đặc định (tối đa 1 năm, Hỗ trợ duy trì 

công việc, có thể làm việc)

Chú ý) Khi gia hạn là 4 tháng

6

Sinh viên thực tập

(Thông báo số 9)

Nhân viên người nước 

ngoài ngành chế tạo

(Thông báo số 42)

Hoạt động đặc định (6 tháng, gặp khó khăn 

trong việc về nước, có thể làm việc)

Hoạt động đặc định (4 tháng, gặp khó khăn trong 

việc về nước, có thể làm việc)

7
Người trước đây là nhân 

sự người nước ngoài hỗ 

trợ việc nhà

Hoạt động đặc định (6 tháng, gặp khó khăn 

trong việc về nước, không thể làm việc) (※)

Hoạt động đặc định (4 tháng, gặp khó khăn trong 

việc về nước, không thể làm việc) (※)

Cơ quan quản lý xuất nhập 

cảnh và lưu trú
Immigration Services Agency of Japan

Người thuộc đối tượng kết thúc biện pháp ngoại lệ
Ngày 31/5/2022

※ Có thể làm việc trong vòng 28 tiếng/tuần nếu được cấp Giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú.


