
                 

Thông báo từ Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu  

trú Nagoya (03/04/2020) 

   Hãy cẩn thận với virus corona chủng mới 

Thông báo từ trụ sở cảnh sát tỉnh Aichi (07/04/2020) 

Những người sắp qua thời hạn gia hạn bằng lái 

・Anh/ch ị có thể điều khiển phương tiện giao thông trong ba tháng ngay cả sau thời điểm 

hết hạn nếu báo vớ i sở  cảnh sát hoặc trung tâm thi bằng lái trước khi hết hạn.  

※Trong thờ i gian này, anh/ch ị cần phải làm thủ tục bình thường kể cả tham gia các lớp 

học, làm bài kiểm tra.  

○Đối tượng 

・Những ngườ i phải làm thủ tục gia hạn bằng lái từ 13/3/2020-31/07/2020 

・Ngay cả vớ i những người đã gia hạn, và kỳ gia hạn tiếp theo nằm trong khoảng thời 

gian này cũng có thể gia hạn thêm. 

Những người đã hết hạn bằng lái  

・Trong trường hợp, bằng lái của anh/ch ị mất hiệu lực vì không thể hoàn tất thủ tục gia    

hạn, 

  nếu như thờ i gian kể từ ngày mất hiệu lực trong vòng dài nhất là 3 năm và trong vòng 

1 tháng kể từ ngày chấm dứt d ịch bệnh covid-19 lan rộng, anh/ch ị có thể được miễn kỳ 

thi kiểm tra kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng điều khiển và lấy lại  bằng lái được. 

・Ngoài ra trong trường hợp này những lệ phí cần thiết cho việc lấy lại  bằng sẽ được 

giảm, vì thế khi anh/ch ị làm thủ tục, xin hãy thông báo cho ngườ i phụ trách. 

・Để biết thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ tớ i trụ sở  cảnh sát tại địa phương 

anh/chị đang sinh sống. 

・Nhằm giảm tình trạng có quá nhiều người đến làm thủ tục ở  lễ tân, chúng tôi sẽ tiếp 

nhận hồ sơ xin đổi tư cách lưu trú, thủ tục gia hạn đến 3 tháng sau kể từ ngày hết hạn 

lưu trú từ những người nước ngoài có thờ i hạn lưu trú đến tháng 3, 4, 5 và 6 (Ngoại 

trừ những người nước ngoài đang lưu trú ở  Nhật Bản với tư cách hoạt động đặc biệt 

(Trong thờ i gian chuẩn b ị xuất hành đi ra nước ngoài)) 

・Để phòng tránh sự lan rộng của Covid-19, anh/ch ị nên hạn chế đến Cục quản lý xuất 

nhập cảnh và lưu trú . 


