
Về việc xin visa mới và Giấy xác nhận nộp hồ sơ tái nhập quốc  
căn cứ trên Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế 

 

  Thị thực (visa) Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan tái nhập quốc 
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 Người mang quốc tịch Việt Nam, sinh sống trong nước Việt Nam, sử dụng những chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản (ngoài các chuyến bay thẳng thì các chuyến bay quá cảnh 
cũng được chấp nhận với điều kiện là không xin phép nhập cảnh, không nhập cảnh vào các nước, vùng lãnh thổ quá cảnh) 

  Thương mại ngắn hạn  
(visa nhập cảnh 01 lần) 

Cư trú dài hạn - Lao động － 

Loại tư 
cách 

lưu trú 
được 

áp dụng 

－ 

・Kinh doanh - Quản lý 

・Chuyển công tác nội bộ 

・Kỹ thuật - Tri thức nhân văn - Nghiệp vụ quốc tế 

・Hộ lý 

・Thực tập kỹ năng 

・Kỹ năng đặc định 

・Chuyên môn trình độ cao 

・Hoạt động đặc định (Khởi nghiệp) 

・Hoạt động đặc định (Hộ lý, Điều dưỡng EPA; Ứng viên Hộ lý, Ứng viên    

Điều dưỡng EPA) 

・Kinh doanh - Quản lý 

・Chuyển công tác nội bộ 

・Kỹ thuật - Tri thức nhân văn - Nghiệp vụ quốc tế 

・Hộ lý 

・Thực tập kỹ năng 

・Kỹ năng đặc định 

・Chuyên môn trình độ cao 

・Hoạt động đặc định (Khởi nghiệp) 

・Hoạt động đặc định (Hộ lý, Điều dưỡng EPA; Ứng viên Hộ lý, 

Ứng viên Điều dưỡng EPA) 

Điều 
kiện 

・Đến Nhật Bản để thực hiện các hoạt động 

không nhận thù lao có số ngày lưu trú tại Nhật 
Bản là trong vòng 90 ngày như liên hệ công 
việc, đàm phán, ký kết hợp đồng, hậu mãi, 
tuyên truyền, điều tra thị trường v.v. (Bao gồm 
cả những trường hợp đang nộp hồ sơ tại Tổng 
Lãnh sự quán Nhật Bản) 

・Người có giấy tư cách lưu trú là đối tượng được áp dụng 

 ※Về thời hạn hiệu lực của Giấy tư cách lưu trú xin tham khảo tại đây   

         http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf 

・Người đã từng được cấp visa nhưng không đến Nhật Bản được do 

Nhật Bản tăng cường biện pháp biên giới.  

・Người đã nộp hồ sơ xin visa nhưng phải rút hồ sơ do Nhật Bản tăng 

cường biện pháp biên giới.  

・Người hiện tại đang xin visa tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản 

・Có tư cách lưu trú là đối tượng được áp dụng, đã xuất cảnh 

khỏi Nhật Bản có Giấy phép tái nhập quốc hoặc Tái nhập quốc 
tự động. 

Hồ sơ cần thiết 

□ Đơn xin visa (có dán ảnh) 

□ Giấy chứng nhận nghề nghiệp 

□ Giấy lý do mời 

□ Giấy bảo lãnh 

□ Bản cam kết từ phía công ty, nghiệp đoàn 

tiếp nhận phía Nhật Bản (copy 02 bản).  

□ Phiếu câu hỏi 

※Đối với người đang nộp hồ sơ tại Tổng 

Lãnh sự quán Nhật Bản, nếu mục đích nhập 

cảnh, người mời và người bảo lãnh không 

thay đổi thì chỉ cần nộp thêm Bản cam kết 

□ Đơn xin visa (có dán ảnh) 

□ Hộ chiếu 

□ Giấy tư cách lưu trú bản gốc kèm bản copy 

     Đối với giấy tư cách lưu trú quá hạn 03 tháng kể từ ngày cấp phải 

nộp một văn bản từ phía cơ quan tiếp nhận ghi rõ sẽ tiếp tục tiếp nhận 

đúng như nội dung hoạt động đã xin khi được cấp giấy tư cách lưu trú. 

□ Bản cam kết từ phía công ty, nghiệp đoàn tiếp nhận phía Nhật Bản 

(copy 02 bản) 

□ Phiếu câu hỏi 

※Người đang nộp hồ sơ thì chỉ cần nộp Biên nhận hồ sơ, Bản cam kết 

và Phiếu câu hỏi. 

□ Đơn xin cấp giấy xác nhận đã nộp hồ sơ tái nhập quốc.     
□ Hộ chiếu kèm theo bản copy những trang dưới đây 

  ・Trang thông tin nhân thân 

  ・Trang đóng dấu tái nhập quốc hoặc tờ khai xuất nhập cảnh 

（thẻ ED) hai mặt có đóng dấu tái nhập quốc tự động 

    ・Trang đóng dấu ngày xuất cảnh Nhật Bản lần gần nhất 

□ Bản gốc và copy thẻ cư trú (hai mặt) 
□ Bản cam kết từ phía công ty, nghiệp đoàn tiếp nhận phía 
Nhật Bản (copy 02 bản) 
□ Phiếu câu hỏi 

C
á
c
h

 t
h

ứ
c
 đ

ă
n

g
 k

ý
 

Người 
nộp  

hồ sơ 

・Các đơn vị ủy thác （Danh sách các công ty） 

・Các cơ quan phái cử 

・Đương đơn 

・Đương đơn 

Email 
đăng ký 

new-visa@hc.mofa.go.jp 

（Tham khảo nội dung email tại đây） 
・Không cần thiết 

Những 
điểm 
lưu ý 

・Mỗi email chỉ được đăng ký một người  

・Các đơn vị ủy thác có thể nhận nhiều hồ sơ, mỗi hồ sơ một người.  

・Chỉ có đương đơn xin visa mới được đăng ký. 

 

Thời 
gian  

bắt đầu 
đăng ký 

・Bắt đầu tiếp nhận đăng ký trước bằng email từ 9 giờ sáng, 2 ngày trước ngày mong muốn nộp hồ sơ .  

 ※Xin lưu ý các ngày nghỉ, ngày lễ của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản 。（Ngày nghỉ, ngày lễ） 

・Chỉ những trường hợp được tiếp nhận sẽ được phản hồi bằng email có ghi ngày dự kiến nộp hồ sơ. 

  (Trường hợp không nhận được email phản hồi xin vui lòng gửi mail đăng ký lại) 

・Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản không trả lời những câu hỏi liên quan đến việc đã nhận email hoặc kết quả đăng ký của email trước đó. 

Nhận hồ sơ 
８：３０～１１：３０ 

Vui lòng mang theo bản email xác nhận của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản (phần nội dung ghi ngày nộp hồ sơ) và các hồ sơ cần thiết. 

Trả kết quả 
１３：１５～１６：４５  

Ngày nhận kết quả sẽ được thông báo sau khi nộp. 

 Lệ phí 640,000VND Không có 
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