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Lời mở đầu

Gửi đến các doanh nghiệp đang sử
dụng lao động người nước ngoài
Tuy số lượng người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp đã có dấu hiệu ngừng tăng
ở thời điểm đỉnh cao năm 1993 (khoảng 300.000 người), nhưng đến thời điểm
tháng 1 năm 2018, vẫn còn khoảng 66.000 người lưu trú, và nhiều người trong
số đó được cho là đang lao động trái phép.
Số lượng người lao động nước ngoài tính đến thời điểm cuối tháng 10 năm
2018 đạt mức kỷ lục cao nhất khoảng 1.460.000 người, sắp tới, hướng đến Thế
vận hội Olympic và Paralympic 2020 tại Tokyo, số lượng người lao động nước
ngoài được dự đoán sẽ tăng đáng kể, bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đang lo ngại
vấn đề gia tăng số người lao động trái phép và người lưu trú bất hợp pháp.
Do đó, Tokyo đã biên soạn sổ tay hướng dẫn này để giúp các chủ doanh
nghiệp hiểu đúng về những điểm cần lưu ý khi tuyển dụng người nước ngoài và
hợp tác trong việc “Xây dựng môi trường nghiêm cấm lao động bất hợp pháp”.

Biến động về số lượng người lưu trú bất hợp pháp
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Về người nước ngoài
không được tuyển dụng
Không được tuyển dụng những người nước ngoài sau đây vào
làm việc.
Tuyển dụng người lưu trú bất hợp pháp hoặc người bị trục
xuất về nước vào làm việc
(Ví dụ)
● Tuyển dụng người quá hạn lưu trú hoặc nhập cảnh trái
phép vào làm việc
● Tuyển dụng người nhận được quyết định buộc trở về
nước vào làm việc

Tuyển dụng người nước ngoài không có tư cách lưu trú lao
động và chưa có giấy phép lao động vào làm việc
(Ví dụ)
● Tuyển dụng người nhập cảnh với mục đích lưu trú ngắn
hạn như du lịch hay thăm người thân, v.v… vào làm việc
● Tuyển dụng du học sinh hoặc người đang xin chứng
nhận tị nạn chưa có giấy phép lao động vào làm việc.

Tuyển dụng người nước ngoài có giấy phép lao
động nhưng hoạt động vượt ra ngoài phạm vi
được quy định trong tư cách lưu trú vào làm việc
(Ví dụ)
● Tuyển dụng đầu bếp vào làm việc
trong nhà máy cơ khí với tư cách là
người lao động phổ thông
● Tuyển dụng du học sinh làm việc
vượt quá số thời gian cho phép
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Khi tuyển dụng người nước ngoài...
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Trước tiên, hãy xác nhận thẻ lưu trú.

P4

Tiếp theo,
xác nhận “tư cách lưu trú” và “thời gian lưu trú”.
P6–P7

Sau đó,xác nhận
“có bị giới hạn việc làm hay không”
“có giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu
trú hay không”
“nội dung trong giấy chỉ định”, v.v...
rồi quyết định có tuyển dụng hay không.
P6–P13
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Cuối cùng, hãy thông báo đến Hello Work
sau khi tuyển dụng người nước ngoài.
P14
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Thẻ lưu trú là gì?
Thẻ lưu trú là thẻ được cấp cho người nước ngoài lưu trú thời gian dài tại Nhật Bản,
ngoại trừ người vĩnh trú đặc biệt, trường hợp không có thẻ lưu trú, theo nguyên tắc sẽ
không được phép làm việc.
Những người thuộc đối tượng được cấp thẻ lưu trú (được gọi là “Người lưu trú trung và dài hạn”)
Những người không thỏa một trong các mục từ ① ~ ⑥ dưới đây
① Người có thời gian lưu trú từ “3 tháng” trở xuống
② Người có tư cách lưu trú ở dạng “lưu trú ngắn hạn”
③ Người có tư cách lưu trú ở dạng “ngoại giao” hoặc “công vụ”
④ Nhân viên làm việc tại văn phòng ở Nhật Bản của Hiệp hội quan hệ Đông Á (Văn phòng đại diện kinh tế và
văn hóa Đài Bắc tại Nhật Bản, v.v...), nhân viên Phái đoàn thường trực Palestine tại Nhật Bản có tư cách lưu
trú dạng “hoạt động đặc biệt” hoặc gia đình của họ
⑤ Người vĩnh trú đặc biệt
⑥ Người không có tư cách lưu trú

Ví dụ về đối tượng được
cấp thẻ lưu trú

○Người kết hôn với người Nhật ○Người mang dòng máu
Nhật Bản
○Người đang làm việc tại các
doanh nghiệp, v.v...
○Thực tập sinh kỹ năng
○Du học sinh
○Người vĩnh trú, v.v...

Ví dụ về đối tượng không
được cấp thẻ lưu trú

○Khách du lịch
○Nhà ngoại giao
○Người lưu trú bất hợp pháp, v.v...
Mã số

Thời hạn
hiệu lực

Bản mẫu

Chú ý
giả mạo
Có thể kiểm tra giá trị pháp lý của thẻ lưu trú, v.v...!

Bạn có thể kiểm tra giá trị pháp lý của thẻ lưu trú và mã số của giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt
(dưới đây gọi là “thẻ lưu trú, v.v...”.) trên trang chủ của Cục quản lý xuất nhập cảnh.
Sau khi nhập mã số và thời hạn hiệu lực của thẻ lưu trú, v.v..., bạn sẽ kiểm tra được mã số đó có giá trị
pháp lý hay không từ màn hình “truy vấn thông tin hủy hiệu lực mã số thẻ lưu trú, v.v...”.
Lưu ý rằng kết quả tham vấn không dùng để chứng minh giá trị pháp lý của thẻ. Gần đây, đã bắt gặp
sự xuất hiện những thẻ lưu trú giả mạo lợi dụng thông tin trên thẻ lưu trú hiện có, vì vậy bạn hãy tham
khảo thêm các biện pháp phòng tránh giả mạo được mô tả ở trang 5.
Ngoài ra, bên trong thẻ lưu trú, v.v... sẽ được lắp chip IC ghi lại các thông tin in trên mặt thẻ như họ
tên, ngày tháng năm sinh, v.v... Đầu đọc thẻ IC và phần mềm có thể đọc thông tin IC đều được bán trên
thị trường.
Trang truy vấn thông tin hủy hiệu lực mã số thẻ lưu trú, v.v...
https://lapse-immi.moj.go.jp/
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Biện pháp phòng tránh
giả mạo thẻ lưu trú
● Khi nghiêng thẻ sang trái hoặc phải, hình ảnh ba chiều của chữ “MOJ” sẽ
chuyển động sang trái hoặc phải theo hiệu ứng 3D.

● Khi nghiêng thẻ, hoa văn xung quanh chữ "MOJ" sẽ thay đổi từ màu hồng
sang màu xanh lá.

● Khi thay đổi góc nhìn của thẻ sang 90°, hình ảnh ba chiều màu bạc của
chữ in chìm dưới ảnh khuôn mặt sẽ thay đổi màu sắc giữa trắng đen.

● Khi nghiêng thẻ lên hoặc xuống, cạnh trái của thẻ sẽ chuyển sang màu hồng.
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Cách kiểm tra thẻ lưu trú

Bản mẫu

① Họ tên
② Tư cách
lưu trú

③ Thời gian
lưu trú
(ngày hết
hạn)

④ Nơi cư trú
⑤ Có giới hạn
việc làm
hay không

Không hiển thị tên thường gọi.
Không cấp thẻ cho người không có tư cách lưu trú.
Những người lưu trú quá hạn, được coi là lưu trú bất hợp pháp.
Tuy nhiên, những người đang trong quá trình đăng ký (tham khảo ⑧),
có thể ở lại với tư cách lưu trú ở ② không quá 2 tháng kể từ ngày hết
hạn, hoặc đến khi có kết quả đăng ký.
Nếu có thay đổi, sẽ được ghi ở mặt sau.
“Không giới hạn việc làm”
→Nội dung công việc không giới hạn.
“Chỉ có thể làm việc theo tư cách lưu trú”
→Chỉ có thể làm công việc được quy định trong tư cách lưu trú ở ②.
“Chỉ có thể làm việc theo tư cách lưu trú tại cơ quan được ghi trên
giấy chỉ định”
→Làm công việc được chỉ định cụ thể trong giấy chỉ định
(tham khảo ⑩).
“Chỉ có thể làm công việc được chỉ định trong giấy chỉ định”
→Làm công việc được chỉ định cụ thể trong giấy chỉ định
(tham khảo ⑩).
“Không được phép làm việc”
→Trên nguyên tắc sẽ không được phép làm việc. Tuy nhiên, nếu
nhận được sự cho phép trong phần cho phép hoạt động ngoài tư
cách lưu trú ở mặt sau (tham khảo ⑦) thì có thể làm việc trong phạm
vi không vượt quá giới hạn nội dung được ghi.

⑥ Ảnh khuôn
mặt

Hình ảnh sẽ không được hiển thị trên thẻ có ngày hết hạn trong thời
hạn hiệu lực của thẻ lưu trú được quy định đến ngày sinh nhật 16 tuổi.
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Kiểm tra thẻ lưu trú khi tuyển dụng
người nước ngoài!
Bản mẫu

在留資格変更許可申請中

Bản mẫu
Thời hạn
lưu trú
Tư cách
lưu trú
Thời gian
lưu trú

* Kiểm tra nội dung
được ghi ở đây

Bản mẫu

⑦

Bản mẫu
Phần cho phép
hoạt động ngoài
tư cách lưu trú

Nếu được cho phép thì sẽ ghi trong phần này.

⑧ Phần đăng

Nếu đang đăng ký gia hạn thời gian lưu trú hoặc đăng ký thay đổi tư
cách lưu trú thì sẽ ghi trong phần này.

⑨ Dấu cấp

Sân bay được phép cấp thẻ lưu trú khi nhập cảnh chỉ có sân bay
Narita, Haneda, Chubu, Kansai, Shin Chitose, Hiroshima, Fukuoka,
tại các sân bay khác, hộ chiếu của người nhập cảnh sẽ được đóng
dấu “Cấp thẻ lưu trú chậm”.

⑩ Giấy chỉ

Một số người không được phép làm việc dù có giấy chỉ định.
Được nhận vào làm việc hay không phụ thuộc nội dung trong giấy chỉ
định, vì vậy cần phải kiểm tra kỹ.

ký

thẻ chậm

định
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Có mấy loại tư cách lưu trú?
Tư cách lưu trú

Ví dụ tương ứng (công việc, v.v...)

●Tư cách lưu trú không giới hạn hoạt động
Người vĩnh trú

Người được Bộ trưởng Bộ tư pháp cấp phép vĩnh trú

Vợ hoặc chồng, v.v...
của người Nhật
Vợ hoặc chồng, v.v...
của người vĩnh trú

Vợ/chồng và con ruột được sinh ra và lưu trú liên tục tại Nhật Bản của người vĩnh trú, người vĩnh trú đặc biệt

Người định trú

Người thuộc thế hệ thứ 3 của người Nhật, người tị nạn định cư ở quốc gia thứ ba, người Nhật Bản còn lưu lại Trung Quốc
sau Thế chiến thứ hai, v.v...

Vợ hoặc chồng, con ruột, con nuôi đặc biệt của người Nhật

●Tư cách lưu trú được phép làm việc (hoạt động được quy định cụ thể)
Ngoại giao

Đại sứ, công sứ, tổng lãnh sự, v.v... của chính phủ nước ngoài và gia đình của họ.

Công vụ

Những người làm công vụ trong chính phủ nước ngoài, cơ quan quốc tế, v.v... và gia đình của họ

Giảng viên

Giảng viên đại học, v.v...

Nghệ thuật

Nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn, v.v...

Tôn giáo

Mục sư, v.v... được tổ chức tôn giáo nước ngoài phái đến

Báo chí

Phóng viên, nhiếp ảnh gia của cơ quan báo chí nước ngoài

Ngành nghề cần chuyên môn cao

Người có kỹ năng chuyên môn cao

Kinh doanh- quản lý

Giám đốc, quản lý công ty

Dịch vụ pháp lý - kế toán

Luật sư, kế toán viên công chứng, v.v...

Y tế

Bác sĩ, y tá, bác sĩ nha khoa, v.v...

Nghiên cứu

Nhà nghiên cứu của cơ quan chính phủ và doanh nghiệp, v.v...

Giáo dục

Giáo viên ngôn ngữ, v.v... của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, v.v...

Kỹ thuật- nhân văn dịch vụ quốc tế

Kỹ sư cơ khí, thông dịch viên, nhà thiết kế, giáo viên ngôn ngữ của các công ty tư nhân, nhân viên marketing, v.v...

Chuyển công tác nội bộ

Người chuyển công tác từ văn phòng nước ngoài

Điều dưỡng

Nhân viên chăm sóc phúc lợi

Biễu diễn

Diễn viên, ca sĩ, vũ công, tuyển thủ chuyên nghiệp, v.v...

Kỹ năng

Đầu bếp nấu món nước ngoài, huấn luyện viên thể thao, phi công máy bay dân dụng, v.v..., nhà chế tác kim loại quý, v.v...

Kỹ năng cụ thể

Người làm việc trong những ngành công nghiệp cụ thể (điều dưỡng, vệ sinh tòa nhà, ngành công
nghiệp vật liệu, ngành chế tạo máy, ngành điện, điện tử và thông tin, xây dựng, công nghiệp chế tạo
tàu biển, sửa chữa xe ô tô, hàng không, dịch vụ khách sạn, nông nghiệp, ngư nghiệp, chế biến thực
phẩm, dịch vụ ăn uống)
* Bắt đầu được chấp nhận từ tháng 4 năm 2019 (Heisei 31)

Thực tập kỹ năng

Thực tập sinh kỹ năng

●Tư cách lưu trú không được phép làm việc
Hoạt động văn hóa

Nhà nghiên cứu văn hóa Nhật Bản, v.v...

Lưu trú ngắn hạn

Khách du lịch, khách tham gia hội nghị, v.v...

Du học

Sinh viên trường đại học, học sinh trường trung học chuyên nghiệp, trường trung học phổ thông,
trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường chuyên môn, và các trường học khác, v.v...

Đào tạo

Sinh viên được đào tạo

Cư trú theo gia đình

Vợ/chồng, con được người nước ngoài lưu trú tại Nhật nuôi dưỡng và chăm sóc.

●Được nhận vào làm việc hay không phụ thuộc nội dung hoạt động được chỉ định
Hoạt động cụ thể

Ứng viên điều dưỡng, nhân viên chăm sóc phúc lợi là người nước ngoài, v.v..., người giúp việc
của nhà ngoại giao, v.v..., đến Nhật làm việc trong kỳ nghỉ dựa trên Thỏa thuận hợp tác kinh tế
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Tư cách lưu trú có thể tuyển dụng
theo loại gồm những loại nào?
Dưới đây là một số tư cách lưu trú tiêu biểu có thể làm việc trong các ngành liên quan đến thực phẩm, chế tạo
và xây dựng.
Sẽ có một số trường hợp ngoại lệ, vui lòng liên hệ với Cục quản lý xuất nhập cảnh gần nhất để biết thêm chi tiết.

Tư cách lưu trú có thể tuyển dụng vào các ngành
liên quan đến thực phẩm gồm những loại nào?
❍ Trường hợp tuyển dụng nữ phục vụ, nam phục vụ, nhân viên cửa hàng tiện lợi, v.v...

Người vĩnh trú, vợ hoặc chồng, v.v... của người Nhật, vợ hoặc chồng, v.v... của người vĩnh trú, người định
trú, du học, cư trú theo gia đình
* Du học sinh và người cư trú theo gia đình cần có giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú.

❍ Trường hợp tuyển dụng đầu bếp, người nấu bếp

Người vĩnh trú, vợ hoặc chồng, v.v... của người Nhật, vợ hoặc chồng, v.v... của người vĩnh trú, người định
trú, kỹ năng, du học, cư trú theo gia đình
* Du học sinh và người cư trú theo gia đình cần có giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú.
* Đầu bếp cần có giấy phép riêng.
* “Kỹ năng” bao gồm đối tượng là đầu bếp nấu món nước ngoài và người chế biến các loại thực phẩm
đặc trưng của nước ngoài.

❍ Trường hợp tuyển dụng nhân viên cho những nơi kinh doanh giải trí người lớn như
tiếp viên nữ, tiếp viên nam, v.v..

Người vĩnh trú, vợ hoặc chồng, v.v... của người Nhật, vợ hoặc chồng, v.v... của người vĩnh trú, người định trú
* Không được tuyển dụng du học sinh và người cư trú theo gia đình dù họ có giấy phép hoạt động ngoài
tư cách lưu trú.
Ngoài ra, người có tư cách lưu trú là biểu diễn không được hoạt động tiếp khách.

Tư cách lưu trú có thể tuyển dụng vào các ngành
liên quan đến chế tạo gồm những loại nào?
* Du học sinh và người cư trú theo gia đình có thể làm việc trong các ngành liên quan
đến chế tạo, tuy nhiên cần phải có giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú.
❍ Trường hợp tuyển dụng thông dịch viên và kỹ sư
Người vĩnh trú, vợ hoặc chồng, v.v... của người Nhật, vợ hoặc chồng, v.v... của người vĩnh trú, người
định trú, kỹ thuật, nhân văn, dịch vụ quốc tế, du học, cư trú theo gia đình
* Thông dịch viên và kỹ sư có thể kiêm nhiệm thêm công việc nhân viên văn phòng, v.v...

❍ Trường hợp tuyển dụng nhân viên văn phòng, v.v...

Người vĩnh trú, vợ hoặc chồng, v.v... của người Nhật, vợ hoặc chồng, v.v... của người vĩnh trú, người
định trú, du học, cư trú theo gia đình

❍ Trường hợp tuyển dụng công nhân làm việc trong quy trình sản xuất tại nhà máy, v.v...
Người vĩnh trú, vợ hoặc chồng, v.v... của người Nhật, vợ hoặc chồng, v.v... của người vĩnh trú, người
định trú, du học, cư trú theo gia đình

Tư cách lưu trú có thể tuyển dụng vào các ngành
liên quan đến xây dựng gồm những loại nào?
* Du học sinh và người cư trú theo gia đình có thể làm việc trong các ngành liên quan
đến xây dựng, tuy nhiên cần phải có giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú.
❍ Trường hợp tuyển dụng công nhân làm việc tại công trường xây dựng, v.v...
Người vĩnh trú, vợ hoặc chồng, v.v... của người Nhật, vợ hoặc chồng, v.v... của người vĩnh trú, người
định trú, du học, cư trú theo gia đình

❍ Trường hợp tuyển dụng nhân viên văn phòng, v.v...

Người vĩnh trú, vợ hoặc chồng, v.v... của người Nhật, vợ hoặc chồng, v.v... của người vĩnh trú, người
định trú, du học, cư trú theo gia đình
* Thông dịch viên và kỹ sư có thể kiêm nhiệm thêm công việc nhân viên văn phòng, v.v...

❍ Trường hợp tuyển dụng công nhân, người lái xe giao hàng, v.v...

Người vĩnh trú, vợ hoặc chồng, v.v... của người Nhật, vợ hoặc chồng, v.v... của người vĩnh trú, người
định trú, du học, cư trú theo gia đình
* Đối với người lái xe, cần phải có giấy phép lái xe thích hợp tương ứng với loại xe v.v...
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Giấy phóng thích tạm thời là gì?
Giấy phóng thích tạm thời là giấy dành cho những người bị buộc trở về nước và người đang trong giai
đoạn chờ thủ tục buộc trở về nước vì lý do nghi ngờ vi phạm Luật nhập cảnh, bị giam giữ tại trại tạm giam
của Cục quản lý xuất nhập cảnh nhưng được phóng thích tạm thời do một số nguyên nhân như vấn đề về
sức khỏe,v.v...
Người được phóng thích tạm thời sẽ được cấp Giấy phóng thích tạm thời, tuy nhiên giấy phóng thích
tạm thời không phải là giấy chứng nhận tư cách lưu trú nên về cơ bản những người này không được
phép làm việc.
Hiện nay mối quan tâm của xã hội đối với những người được phóng thích tạm thời, chẳng hạn như
người nhập cảnh lao động trái phép mà chưa bị Cục quản lý xuất nhập cảnh phát hiện, người bỏ trốn dù
đang bị còng tay vì cản trở cảnh sát thi hành công vụ, v.v... cũng ngày càng cao.

Mặt trước của giấy phóng thích tạm thời
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Bản mẫu

Người nước ngoài sẽ không được phép làm việc nếu mặt sau của giấy phóng thích tạm thời có ghi
kèm điều kiện “Cấm làm việc hoặc hoạt động có thù lao”.
Ngoài ra, ngay cả khi điều kiện trên không được ghi trong giấy phóng thích, người nước ngoài
cũng không được phép làm việc ngoại trừ những người có thẻ lưu trú dạng lao động.

Mặt sau của giấy phóng thích tạm thời

Bản mẫu
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Làm thế nào để kiểm tra có thể tuyển dụng?
Tư cách lưu trú không giới hạn việc làm

Tư cách lưu trú có giới hạn việc làm

Trong thời gian lưu trú

Đối tượng được cấp thẻ lưu trú

○Người vĩnh trú ○Người định trú
○Vợ hoặc chồng, v.v... của người Nhật
○Vợ hoặc chồng, v.v... của người vĩnh trú

○Giảng viên ○Nghệ thuật ○Tôn giáo ○Báo chí
○Ngành nghề cần chuyên môn cao ○Kinh doanh- quản lý
○Dịch vụ pháp lý - kế toán ○Y tế ○Nghiên cứu ○Giáo dục
○Kỹ thuật- nhân văn - dịch vụ quốc tế ○Chuyển công tác nội bộ
○Điều dưỡng ○Biểu diễn ○Kỹ năng
○Kỹ năng cụ thể (Bắt đầu chấp nhận từ tháng 4 năm 2019 (Heisei 31))
Tư cách lưu trú có giới hạn việc làm

○Thực tập kỹ năng

Tư cách lưu trú trên nguyên tắc không được phép làm việc

○Hoạt động văn hóa ○Du học ○Cư trú theo gia đình
Tư cách lưu trú được nhận vào làm việc hay không
phụ thuộc nội dung trong giấy chỉ định

○Hoạt động cụ thể
(Người làm việc trong kỳ nghỉ, người đang tìm việc làm, v.v...)
Tư cách lưu trú không được phép làm việc

Đối tượng
không được cấp
thẻ lưu trú
Trong thời
gian lưu trú

○Đào tạo

Tư cách lưu trú có giới hạn việc làm

○Ngoại giao ○Công vụ
Tư cách lưu trú không được phép làm việc

○Lưu trú ngắn hạn

Vượt quá thời
gian lưu trú
Người vĩnh trú
đặc biệt
* Người vĩnh trú đặc biệt được cấp giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt, thẻ lưu trú sẽ không được cấp.

Người được
phóng thích
tạm thời

Kiểm tra phần “Điều kiện
được phóng thích tạm
thời” trong giấy phóng
thích tạm thời
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Có ghi chỉ thị “Cấm làm việc
hoặc hoạt động nhận thù lao”

Không ghi chỉ thị “Cấm làm việc
hoặc hoạt động nhận thù lao”

Được tuyển dụng

Được tuyển dụng
giới hạn trong các công
việc được cho phép
trong tư cách cư trú

Có giấy phép
hoạt động
ngoài tư
cách lưu trú

Được tuyển dụng
trong phạm vi các điều
kiện được quy định trong
giấy phép hoạt động ngoài
tư cách lưu trú

Được tuyển dụng
làm các công việc theo tư
cách lưu trú tại các cơ
quan được nêu trong giấy
chỉ định

Được tuyển dụng
giới hạn trong phạm vi các
điều kiện được quy định
trong giấy chỉ định

Có giấy phép
hoạt động
ngoài tư
cách lưu trú

Được tuyển dụng
trong phạm vi các điều
kiện được quy định trong
giấy phép hoạt động ngoài
tư cách lưu trú

Không được
tuyển dụng

Được tuyển dụng
giới hạn trong các công
việc được cho phép trong
tư cách cư trú

Có giấy phép
hoạt động
ngoài tư
cách lưu trú

Được tuyển dụng
trong phạm vi các điều
kiện được quy định trong
giấy phép hoạt động ngoài
tư cách lưu trú

Không được
tuyển dụng
Không được
tuyển dụng
Được tuyển dụng

Không được
tuyển dụng
Không có thẻ lưu trú được phép làm việc
Có thẻ lưu trú được phép làm việc

Được tuyển dụng
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Về giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú
Bản mẫu

Về giấy phép hoạt động ngoài tư
cách lưu trú cho người nước ngoài
“không được phép làm việc”
Tư cách lưu trú
Du học

Thời gian được phép
làm việc trong 1 tuần

Trong vòng 8 giờ/1 ngày

Trong vòng

Cư trú theo gia đình
Hoạt động cụ thể

(Người liên tục hoạt động tìm việc,
hoặc người cư trú theo gia đình có liên
quan với người nêu trên)

Hoạt động văn hóa

28

Thời gian được phép làm việc
trong kỳ nghỉ dài được tổ chức giáo dục
quyết định theo quy định của nhà trường

giờ

Nội dung cho phép được
quy định riêng

* Tuy nhiên, không được phép làm việc tại những
nơi kinh doanh giải trí người lớn!
(Không được làm việc ở quán rượu, quán bar, trung tâm giải trí,
khách sạn dành cho cặp đôi, vũ trường, v.v...)

Khai báo sau khi tuyển dụng
Theo Luật thúc đẩy chính sách lao động tổng hợp, tất cả các chủ doanh nghiệp
tuyển dụng người nước ngoài đều phải khai báo các nội dung dưới đây.

●Khai báo tình hình tuyển dụng người nước ngoài
Tất cả các chủ doanh nghiệp khi tuyển dụng hoặc cho thôi việc lao động người nước ngoài
(ngoại trừ “người vĩnh trú đặc biệt” và người lưu trú có tư cách lưu trú dạng “ngoại giao”, “công
vụ”.), cần phải khai báo họ tên, tư cách lưu trú, thời gian lưu trú, v.v... của lao động người nước
ngoài đó cho Hello Work.
* Ngay cả những người làm thêm, làm việc bán thời gian và làm thêm ngắn hạn cũng cần phải khai báo.

Trường hợp không khai báo,
hoặc khai báo không đúng...

Xử phạt từ

300.000 yên trở xuống.

Nơi khai
báo

Người nước ngoài có tham gia bảo hiểm lao động Người nước ngoài không tham gia bảo hiểm lao động
Hello Work quản lý các văn phòng thực hiện
thủ tục bảo hiểm lao động cho người nước
ngoài có liên quan

Hello Work quản lý các văn phòng nơi người
nước ngoài có liên quan làm việc

Có thể khai báo trực tuyến qua mạng internet!

外国人雇用状況届出システム
Sổ tay hướng dẫn tuyển dụng lao động người nước ngoài

Khi tuyển dụng người lao động bất hợp pháp

Xử phạt theo pháp luật
Tội ủng hộ lao động trái phép
Chủ doanh nghiệp và người môi giới tuyển dụng
người nước ngoài không được phép làm việc,

sẽ bị phạt tù từ

3 năm trở xuống

hoặc

3.000.000 yên

phạt tiền từ
trở xuống

hoặc xử phạt cả hai hình thức trên.
* Chủ doanh nghiệp là người nước ngoài nếu có hành vi
ủng hộ lao động trái phép, sẽ bị buộc trở về nước.

Xử phạt của xã hội
Trường hợp doanh nghiệp bị phát hiện tuyển dụng
người lao động trái phép trong khi những nỗ lực
tuân thủ của doanh nghiệp đang thu hút được sự
chú ý của xã hội, doanh nghiệp sẽ đánh mất tất cả
uy tín và lòng tin đã xây dựng nơi người tiêu dùng,
đối tác và hiệp hội doanh nghiệp, v.v...

Hình ảnh doanh nghiệp
có thể bị bôi xấu.
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Các câu hỏi thường gặp

Q
A
Q
A
Q
A

Q
A

Trường hợp tuyển dụng người nước ngoài nhưng không biết người đó
là lao động trái phép, tôi có bị xử phạt hay không?
Trường hợp sơ suất bỏ qua, v.v... bước kiểm tra thẻ lưu trú, thì dù cho khi tuyển
dụng, bạn không biết đó là người lao động trái phép, bạn cũng khó tránh khỏi bị xử
phạt. Khi tuyển dụng người nước ngoài, bạn hãy kiểm tra kỹ thẻ lưu trú, v.v... rồi
quyết định xem có tuyển dụng hay không.

Tôi cần phải khai báo ở đâu sau khi tuyển dụng người nước ngoài hoặc
sau khi người nước ngoài nghỉ việc.
Trường hợp tuyển dụng lao động người nước ngoài (ngoại trừ “người vĩnh trú đặc
biệt”, người có tư cách lưu trú dạng “ngoại giao”, “công vụ”) và trường hợp người
nước ngoài nghỉ việc, các chủ doanh nghiệp cần phải khai báo cho Hello Work.
Lưu ý rằng trường hợp không khai báo, bạn có thể sẽ bị phạt tiền từ 300.000 yên
trở xuống.

Người nước ngoài đang lưu trú với tư cách lưu trú dạng “Kỹ thuật - nhân
văn - dịch vụ quốc tế”, và thời hạn lưu trú còn lại từ 6 tháng trở lên, đang
thất nghiệp và muốn ứng tuyển vào vị trí “thông dịch, biên dịch” của
công ty chúng tôi. Chúng tôi có tuyển dụng họ được không? Ngoài ra,
trường hợp chuyển việc, có cần phải xin giấy phép của Cục quản lý xuất
nhập cảnh không?
Người nước ngoài lưu trú với tư cách lưu trú dạng “Kỹ thuật- nhân văn - dịch vụ
quốc tế” có thể chuyển việc sang vị trí “thông dịch, biên dịch” tương ứng với tư
cách lưu trú trong thời gian lưu trú, và không cần phải xin giấy phép của Cục quản
lý xuất nhập cảnh.
Tuy nhiên, người nước ngoài cần phải khai báo thông tin chuyển việc với Cục
quản lý xuất nhập cảnh.
Ngoài ra, trong trường hợp chuyển việc, người nước ngoài cần phải xin “Giấy
chứng nhận tư cách lao động” tại Cục quản lý xuất nhập cảnh để quyết định xem
nội dung công việc tại nơi chuyển việc có phù hợp với hoạt động được quy định
trong tư cách cư trú hay không.

Người nước ngoài đang lưu trú với tư cách lưu trú dạng “kỹ năng” đang
được tuyển dụng, đã đăng ký xin cấp phép gia hạn thời gian lưu trú,
nhưng thời gian lưu trú có thể sẽ bị quá hạn trước khi có kết quả. Vậy tôi
có thể tiếp tục tuyển dụng được không?
Trường hợp không đăng ký xin gia hạn thời gian lưu trú và xin thay đổi tư cách cư
trú trước ngày hết hạn của thời gian lưu trú, người nước ngoài vẫn có thể tiếp tục
ở lại Nhật Bản với tư cách lưu trú trước đây, nhưng không quá 2 tháng kể từ ngày
hết hạn của thời gian lưu trú trước đó, vì vậy bạn có thể tiếp tục tuyển dụng.
Tuy nhiên, trường hợp đơn đăng ký bị từ chối sau ngày hết hạn của thời gian lưu
trú, thì người nước ngoài sẽ bị mất tư cách lưu trú trước đây, vì vậy bạn cần phải
làm theo thông báo của kết quả ban hành.

Sổ tay hướng dẫn tuyển dụng lao động người nước ngoài

Cần làm gì khi gặp khó khăn trong việc
tuyển dụng người nước ngoài?
Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc dưới đây khi
muốn tư vấn hoặc gặp các vấn đề đối với người nước ngoài.
❏ Khi muốn tư vấn về việc tuyển dụng người nước ngoài, v.v...
Tư vấn lao động Tokyo Số 110

0570-00-6110

Trung tâm hướng dẫn và hỗ trợ việc làm cho người
nước ngoài Shinjuku

03-3204-8609

Trung tâm dịch vụ tuyển dụng người nước ngoài Tokyo

03-5339-8625

❏ Khi muốn tư vấn về các thủ tục như tư cách lưu trú, thẻ lưu trú,
giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú, v.v...
Trung tâm thông tin tổng hợp về việc lưu trú của
người nước ngoài

0570 - 013904

Trung tâm hỗ trợ tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài

03-3202-5535

❏ Khi muốn tư vấn về người nước ngoài ở thành phố Tokyo,
“Tiếng nói của người dân thành phố”
Tiếng Anh (từ thứ hai đến thứ sáu)

03-5320-7744

Tiếng Trung (thứ ba, thứ sáu)

03-5320-7766

Tiếng Hàn (thứ tư)

03-5320-7700

❏ Vui lòng liên hệ với Cục quản lý xuất nhập cảnh Tokyo hoặc Sở cảnh
sát gần nhất để biết thông tin về người lưu trú bất hợp pháp
03-5796-7256

Cục quản lý xuất nhập cảnh Tokyo
❏ Hướng dẫn trên các trang web liên quan
Bộ Tư pháp

http://www.moj.go.jp

Cục quản lý xuất nhập cảnh

http://www.immi-moj.go.jp

Sổ tay hướng dẫn tuyển dụng lao động người nước ngoài

Tại thành phố Tokyo,
chúng tôi có tổ chức các
lớp bồi dưỡng kiến thức về
phòng chống lao động trái
phép miễn phí dành cho các
chủ doanh nghiệp và người
phụ trách tuyển dụng!
Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên
hệ với chúng tôi theo thông
tin bên dưới.

Sổ tay hướng dẫn tuyển dụng lao động người nước ngoài

Miễn phí

Tải về

Có thể tải miễn phí tài liệu này từ trang
chủ của thành phố Tokyo!
Phát hành: Thành phố Tokyo
2-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-8001 Điện thoại: 03-5388-2279
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