
Hướng dẫn về thủ tục xin cấp VISA để tái nhập cảnh đối với các ứng viên (bao gồm 

những người đã lấy chứng chỉ) đã hết hạn tư cách lưu trú trong thời gian về nước tạm thời 

 

Ngày 14 tháng 10 năm 2020 

 

 

Những ứng viên EPA không thể tái nhập cảnh (bao gồm những người đã lấy chứng chỉ) 

vào Nhật Bản vì đã quá hạn tư cách lưu trú trong thời gian về nước tạm thời cần thiết xin 

cấp thị thực để tái nhập cảnh. Bằng hướng dẫn này, chúng tôi xin tóm tắt các thủ tục xin cấp 

thị thực đó. 

 

Hiện nay, Đại sứ quán Nhật Bản đang tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực mới vì 

hạn chế đi lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sau khi nới lỏng hạn chế đi lại Đại sứ quán 

sẽ dự kiến bắt đầu mở lại việc tiếp nhận hồ sơ. Việc cấp thị thưc sẽ mất một khoảng thời 

gian. Những ứng viên có nguyện vọng tái nhập cảnh vui lòng tham khảo hướng dẫn này và 

bắt đầu chuẩn bị hồ sơ để có thể xin cấp thị thực ngay khi Đại sứ quán bắt đầu tiếp nhận hồ 

sơ. 

(Việt Nam đang từng bước mở lại cửa đi lại quốc tế và đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ 

29/07/2020).  

 

Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cho Cơ quan tiếp nhận những nội dung giống với hướng 

dẫn này. Trong các hồ sơ cần thiết cũng có những hồ sơ bên Cơ quan tiếp nhận chuẩn bị 

và gửi đến ứng viên (bao gồm những người đã lấy chứng chỉ) qua bưu điện. Các bạn hãy 

trao đổi trước với Cơ quan tiếp nhận về việc tiến hành thủ tục. 

  

1. Hồ sơ cần thiết 

Người xin cấp thị thực xác nhận giấy đính kèm và tự chuẩn bị các hồ sơ do “Đương sự nộp 

đơn”. Các hồ sơ do “Cơ quan tiếp nhận” chuẩn bị thì hãy nhờ Cơ quan tiếp nhận chuẩn bị 

giúp. 

 

2. Cách thức tiến hành 

Sau khi nới lỏng hạn chế đi lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đại sứ quán Nhật Bản sẽ 

bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực mới. Người xin thị thực hãy chuẩn bị tất cả các hồ 

sơ cần thiết được viết trong giấy đính kèm và nộp cho Cục Quản lý Lao động Ngoài nước 

(DOLAB). DOLAB sẽ thực hiện việc xin cấp thị thực tại Đại sứ quán Nhật Bản thay cho các 

bạn.  



(Việt Nam đang từng bước mở lại cửa đi lại quốc tế và đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ 

29/07/2020.)  

 

3. Nơi tiếp nhận hồ sơ 

<Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (DOLAB) > 

Số điện thoại :  024-3824-9517      

Địa chỉ e-mail : thanhtamdolab@gmail.com 

Người phụ trách:  Nguyễn Thị Thanh Tâm 

 

4. Lệ phí cấp thị thực 

Cần trả lệ phí tương đương 3.000 yên tiền Nhật (chúng tôi sẽ thông báo sau khi xác nhận 

được số tiền chính xác). Mặc dù người xin và Cơ quan tiếp nhận có thể bàn bạc và quyết 

định xem ai sẽ là người chịu trách nhiệm chi trả lệ phí, nhưng vì lệ phí xin thị thực cần phải 

chi trả khi nộp đơn nên hãy chi trả khi xuất trình hồ sơ cho DOLAB.  

 

5. Thời gian xem xét 

Thời gian sẽ mất khoảng từ 1 đến 2 tháng tính từ ngày DOLAB nộp hồ sơ cho Đại sứ 

quán Nhật Bản. Tuy nhiên, có khả năng sẽ mất lâu hơn tùy theo tình hình xem xét, v.v.. 

 

6. Tiếp nhận thị thực 

Khi chuẩn bị xong việc cấp thị thực, thì Đại sứ quán Nhật Bản hoặc DOLAB sẽ liên lạc với 

người xin thị thực. Người xin thị thực hoặc DOLAB đến Đại sứ quán Nhật Bản để tiếp nhận 

thị thực. 

 

7. Xét nghiệm Covid-19 

Sau khi được cấp thị thực và đạt vé máy bay, hãy đi xét nghiệm Covid-19 và lấy “Giấy 

chứng nhận xét nghiệm” trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. “Giấy chứng nhận xét nghiệm”  

phải xuất trình cho phía kiểm dịch sân bay, nộp cho phía xét duyệt nhập cảnh khi nhập cảnh 

Nhật Bản. 

  Hãy thao khảo mục “(2) Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR” ở mục “II. Biện pháp khi nhập 

cảnh Nhật Bản” trên Website của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam dưới đây. 

 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (tiếng Việt) 

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona22072020.html 

 

 



8. Biện pháp khi nhập cảnh Nhật Bản 

Khi nhập cảnh Nhật Bản cần phải mang theo “Bản cam kết” và “Giấy chứng nhận xét 

nghiệm PCR” và tuân theo các biện pháp sau như cách ly tại nhà 14 ngày sau khi nhập cảnh 

v.v. Hãy tham khảo mục (1) ～(11) ở mục “II. Biện pháp khi nhập cảnh Nhật Bản” trên 

Website của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam dưới đây và bàn bạc với cơ sở về phương 

tiện di chuyển từ sân bay v.v. 

 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (tiếng Việt) 

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona22072020.html 

 

9. Thông tin liên hệ 

Tổ chức Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản (JICWELS) 

Điện thoại: 03-6206-1138 

E-mail: shien-assen@jicwels.or.jp 

 



Ngày 14/10/2020

JICWELS

Hồ sơ cần thiết Điều chú ý Người phụ trách

1 Đơn xin thị thực

・1 bản

・Có thể tải xuống đơn xin này từ trang web Bộ Ngoại giao Nhật Bản sau.

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

（Mẫu đơn xin visa(PDF) https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000124525.pdf ）

・Người xin tự ghi những điều cần thiết và ký tên.

2 Ảnh

・1 tấm

・Ảnh chụp chỉ người xin

・Hình chụp trong vòng 6 tháng

・Chính diện, không đội mũ, không có cảnh trí

・Dọc 45 mm×ngang 45 mm (không khung)

・Cả ảnh có màu và ảnh trắng đen cũng được

3 Bản sao của thẻ lưu trú
・1 bản

・Cần bản sao cả mặt trước và mặt sau của thẻ lưu trú

(Thẻ đã vượt quá thời hạn lưu trú)

4 Họ chiếu Cần có hiệu lực.

5
(Chỉ ứng viên đã lấy chứng chỉ quốc gia)
Bản sao giấy tờ chứng minh để lấy được chứng
chỉ quốc gia điều dưỡng, hộ lý

・Trường hợp là ứng viên điều dưỡng

〇Bản sao của "chứng chỉ hành nghề điều dưỡng viên Nhật Bản" hoặc "giấy

chứng nhận đã đăng ký chứng chỉ hành nghề điều dưỡng viên"
Trường hợp chưa đăng ký chứng chỉ hành nghề điều dưỡng vì người xin không ở
Nhật Bản, xin cấp visa "Lưu trú ngắn hạn" và nhập cảnh Nhật như trước, rồi vui l
òng xin đăng ký chứng chỉ hành nghề điều dưỡng và xin cấp thay đổi tư cách lưu
trú thành "Hoạt động đặc định (Điều dưỡng EPA)"

・ Trường hợp Hộ lý EPA

Bản sao của "Giấy chứng nhận đăng ký nhân viên hộ lý"
Trường hợp chưa đăng ký nhân viên hộ lý vi người xin không ở Nhật Bản, sau
khi đăng ký xong vui lòng mới đi thủ tục xin cấp thị thực.

6 Giấy lý do do cơ quan tiếp nhận làm

・1 bản gốc

・Giấy lý do này là giấy tờ cơ quan tiếp nhận làm, trong đó được ghi về quá trình

vượt quá thời hạn lưu trú trong khi đang về nước tạm thời và việc có tính cần
thiết tái nhập cảnh của người xin. Không có quy định về mẫu giấy lý do, và được
làm bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.

・Cơ quan tiếp nhận dấu in trên giấy lý do, sau đó sẽ gửi bản gốc cho người xin.

7
Giấy tuyên thệ (dành cho người nước ngoài lưu
lại trong thời gian dài) (2 bản sao)

・2 bản sao

・Cơ quan tiếp nhận ghi các điều cần thiết và ký tên trên giấy tuyên thệ, sau đó

sẽ gửi bản gốc cho người xin bằng bưu điện.

・Mẫu giấy tuyên thệ nàu được đăng trên trang web Bộ Ngoai Giao Nhật Bản.

（https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html）

8 Phiếu câu hỏi

・Phiếu câu hỏi được đăng trên trang web đại sứ quán Nhật Bản.

（https://www.id.emb-japan.go.jp/info20_30n_shitsumonhyo.pdf）

・Người xin ghi các điều cần thiết vào phiếu câu hỏi và ký tên.

9 Lệ phí xin thị thực

・640,000 đồng

・Khi người xin nộp đơn xin cho DOLAB thì sẽ trả lệ phí cho DOLAB bằng tiền

mặt.
(Người chịu trả phí sẽ được quyết định sau khi trao đổi giữa cơ sở tiếp nhận và
người xin. Vì vậy, khi xin thì người xin phải thanh toán trước tạm thời.)

※Trường hợp dự định làm việc ở nơi bị thiệt hại nghiêm trọng đặc biệt do động

đất sống thần Tohoku như tỉnh Iwate, tỉnh Miyagi, tỉnh Fukushima, lệ phí xin thị
thực sẽ được miễn phí.

10 Hồ sơ bổ sung khác (Nếu cần thiết)
Có trường hợp được sự yêu cầu nộp những giấy tờ thêm như giấy chứng nhận kết
hôn từ đại sứ quán Nhật Bản khi cần thiết để thủ tục thị thực.

Người xin/cơ quan tiếp
nhận

Cơ quan tiếp nhận

Người xin

Người xin

Thủ tục tái nhập cảnh dành cho những ứng viên EPA đã hết hạn lưu trú trong khi đang về nước tạm thời

Hồ sơ cần thiết khi xin thị thực
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