
 

   Ngày 1 tháng 5 năm 2020 

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú 

 

Về vấn đề “Lý do chính đáng” trong thủ tục hủy tư cách cư trú đối với các trường 

hợp không thể tiến hành hoạt động theo đúng tư cách cư trú vì việc lây lan bệnh 

truyền nhiễm do virus corona chủng mới 

 

 

  Người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản theo tư cách cư trú được quy định tại Bảng 1 

ban hành kèm theo Luật Quản lý xuất nhập cảnh và Chứng nhận tị nạn ( “Kỹ thuật / 

Kiến thức nhân văn / Nghiệp vụ quốc tế”, “Kỹ năng”, “Du học”, v.v.) dù không tiếp tục 

tiến hành hoạt động theo đúng tư cách cư trú đó quá 3 tháng trở lên vẫn không thuộc đối 

tượng bị hủy tư cách cư trú nếu có “Lý do chính đáng” cho việc cư trú mà không thực 

hiện hoạt động đó. 

Về vấn đề này, các trường hợp như ví dụ dưới đây nếu được công nhận là không thể 

tiếp tục tiến hành hoạt động theo đúng tư cách cư trú đó quá 3 tháng trở lên vì ảnh hưởng 

của việc lây lan bệnh truyền nhiễm do virus corona chủng mới cũng như vì các chính 

sách nhằm phòng ngừa lây nhiễm, sẽ có khả năng được coi là thuộc đối tượng nêu trên 

vì có “Lý do chính đáng” cho việc cư trú mà không tiến hành hoạt động đó. 

 

(1) Trường hợp nơi đang làm việc bị rơi vào tình trạng suy thoái kinh doanh (hoặc phải 

tự hạn chế kinh doanh) nên buộc phải tạm thời ngừng hoạt động 

(2) Trường hợp sau khi nghỉ việc tại nơi làm việc cũ và đã sử dụng Internet hoặc các 

phương thức khác để tiến hành tìm kiếm nơi làm việc mới hoặc đã có cơ hội tìm 

được việc làm mới nhưng bị rơi vào tình trạng không thể đi đến công ty 

(3) Trường hợp cơ sở giáo dục đang theo học phải nghỉ (bao gồm cả trường hợp cơ sở 

giáo dục dự định sẽ vào học phải nghỉ) 

(4) Trường hợp không thể tiến hành các thủ tục cần thiết để nhập học vào cơ sở giáo 

dục khác sau khi cơ sở giáo dục đang theo học đã đóng cửa ngừng hoạt động 

(5) Trường hợp nghỉ học tại cơ sở giáo dục do phải nhập viện trong thời gian dài để điều 

trị bệnh bao gồm cả bệnh truyền nhiễm do vius corona chủng mới 


