
記載例

（中長期在留者用）

１ Chụp trong vòng 6 tháng

２ Quay mặt về phía trước, không đội mũ hoặc đeo kính 

râm, không có hình nền phía sau ( cũng có thể sử dụng 

ảnh đen trắng. )

３ Ảnh với kích thước, chiều cao 4,5 cm, chiều rộng 3,5cm.

４ Ảnh với biểu cảm khuôn mặt bình thường

５ Ảnh với khuôn mặt không quá nhỏ cũng không quá lớn

６ Ảnh dễ nhìn, không có bóng trên khuôn mặt hoặc nền 

phía sau

× Minh họa về ảnh thẻ chưa đạt chuẩn

Ảnh chụp nghiêng Ảnh đội mũ hoặc 

đeo kính râm

Ảnh có hình nền phía sau

Ảnh khác hẳn với khuôn 

mặt bình thường
Ảnh có bóng phía Ảnh khó nhìn do bị rung, 

v.v. khi chụp

〇 Minh họa về ảnh thẻ chuẩn



Ở chỗ này, ghi số đã được 

viết rõ trong               của giấy 

thông báo mã số cá nhân.

Ghi họ tên, ngày tháng năm sinh,

giới tính đúng như nội dung 

được ghi trong hộ chiếu, thẻ lưu

trú.

Về địa chỉ thì ghi địa chỉ mới

nhất khi thực hiện đăng ký này,

đúng như nội dung được ghi 

trong thẻ lưu trú.

Ghi số điện thoại có thể dễ liên 

lạc nhất. Hãy ghi ngày nộp giấy tờ này ở 

chỗ ngày của phần này, còn họ tên 

thì người đăng ký phải tự mình ghi 
họ tên.

Nếu muốn đăng trực tuyến thủ 

tục ở cục xuất nhập cảnh thì để 

trống hai ô này.

Đối với những người có 

ngày hết hạn thời gian lưu 

trú v.v. thì ghi " có " vào 

chỗ  ①, và ghi ngày tháng 

năm đã được ghi trong                                               

ở mặt trước 

của thẻ lưu trú vào chỗ ②.

Ở chỗ này, chỉ ghi vào nếu có

biệt hiệu hoặc họ cũ trên giấy

chứng nhận cư trú.

Ở chỗ này, ghi thông tin của 

người nộp thay giấy tờ này

(người đại diện theo pháp 

luật), khi người từ chưa đủ 14 

tuổi hoặc người trưởng thành 

nhưng vẫn cần bảo hộ (= 

người không đủ khả năng xét 

đoán do rối loạn tâm thần, 

v.v.)

Đây không phải là chỗ dành

Ở chỗ này, ghi mối quan hệ của người nộp thay 

giấy tờ này (người đại diện theo luật định) nhìn

từ phía người đăng ký.

Trường hợp như ví dụ ghi bên trái,

Người đăng ký（＝con）：Chị ELIZABETH

Người đại diện（＝mẹ）：Bà VICTORIA

thì sẽ ghi như thế này.
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Người lưu trú trung và 

dài hạn

①

Ghi tên của thành phố / thị trấn / làng xã nơi bạn đang sống.

②


