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Hướng dẫn thủ tục làm đơn xin gia hạn thời gian lưu trú (dành cho Ứng viên EPA) 

 

  Các Ứng viên Điều dưỡng và Hộ lý sang Nhật theo chương trình EPA đang được phép lưu trú tại Nhật với tư 

cách lưu trú là “Hoạt động đặc định” (“TOKUTEI KATSUDO”) trong thời hạn 1 năm và cần phải gia hạn thời gian 

lưu trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh gần nhất nơi ở trước ngày hạn dưới đây: 

 

 Ứng viên Điều dưỡng và Hộ lý khóa 1 (Nhập cảnh vào tháng 6 năm 2014) 

 →Trước ngày hạn:  06/06/2015 

 

Thủ tục gia hạn thời gian lưu trú có thể bắt đầu từ 3 tháng trước tính từ ngày hết hạn lưu trú. Trong các loại giấy 

tờ có cả giấy tờ mà cơ sở phải chuẩn bị nên hãy bắt đầu chuẩn bị thủ tục sớm. Hãy đến quầy Cục quản lý xuất nhập 

cảnh địa phương (các chi cục, chi nhánh) thuộc Bộ Tư pháp để nộp các loại giấy tờ như dưới đây. 

 

【Các loại giấy tờ cấn thiết khi làm đơn】 

※Tất cả giấy tờ mới cấp trong vòng 3 tháng tính từ ngày phát hành. 

 

1. Đơn xin gia hạn thời gian lưu trú 

※ Mẫu đơn có thể tải xuống từ trang nhà của Bộ Tư pháp dưới đây. 

（http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.html） 

Hãy điền vào mẫu đơn của「16. 上記以外の在留資格・入国目的」(Tư cách lưu trú và mục đích nhập cảnh ngoài 

tư cách và mục đích nêu trên). Trong mục「17.活動内容」(Nội dung hoạt động), hãy tích「EPA看護師候補者・

介護福祉士候補者」(Ứng viên Điều dưỡng và Hộ lý EPA). 

 

           

Hãy t ích 

vào đây.  

Hãy ấn mục “H ình thức 
PDF”  hoặc “H ình thức 

EXCEL”  để  tả i  xuống 

mẫu đơn .  

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.html
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2. Bức ảnh (Dài 4cm×Ngang 3cm) không có phong nền   1 tấm 

 

3. Hộ chiếu và Thẻ lưu trú  

 

4. Giấy chứng nhận thuế (hoặc miễn thuế) lưu trú và Giấy chứng nhận nộp thuế (Có ghi rõ tổng thu nhập 

trong 1 năm và tình hình nộp thuế.)   1 tờ 

Cơ sở tiếp nhận sẽ chuẩn bị giúp cho bạn. 

 

5. Giấy chứng nhận tại chức hoặc Bản sao của hợp đồng lao động    1 tờ 

※Trong trường hợp nộp Giấy chứng nhận tại chức, hãy yêu cầu cơ sở tiếp nhận cấp phát. 

 

6. Văn bản chứng nhận nội dung, địa điểm, thời gian và quá trình tiến hành công viêc và học tập   1 tờ 

Yêu cầu cơ sở tiếp nhận cấp phát. 

 

Trong trường hợp không làm đơn trước thời hạn thì sẽ bị coi là lưu trú bất hợp pháp. Bản hướng dẫn này cũng 

được gửi đến cơ sở tiếp nhận. Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy hỏi người phụ trách của cơ sở tiếp nhận. 


