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■BẠN ĐÃ CHUYỂN ĐỔI SANG THẺ LƯU TRÚ XONG CHƯA? 

Ngày 8 tháng 7 năm 2015 là ngày hết hạn chuyển đổi từ chứng minh thư cho người nước ngoài sang thẻ 

cư trú. Theo mục 2 điều 71 luật nhập cảnh, nếu không tiến hành đăng ký chuyền đổi sang thẻ cư trú trong 

thời hạn đăng ký có hiệu lực, sẽ bị phạt tù dưới 1 năm hoặc bị phạt tiền dưới 20 vạn yên. Ngoài ra, trong 

trường hợp bản thân không thể tự mình đến đăng ký chuyển đổi sang thẻ cư trú trong thời hạn hiệu lực vì lý 

do như bị ốm nhập viện, người thân sống cùng có thể đại diện làm các thủ tục. Nếu người thân phải làm các 

thủ tục này không đến đăng ký thì sẽ bị phạt dân sự dưới 5 vạn yên. Đối với những người chưa làm xong các 

thủ tục đăng ký, xin hãy nhanh chóng thực hiện các thủ tục chuyển đổi. 

 

■在留カードへの切り替えは済みましたか？  

2015年 7 月 8 日が外国人登録証明書から在留カードへの切り替え期限でした。在留カードの有効期間

更新申請を申請期間中に行わなかったときは、入管法第 71 条の 2 の規定により、1 年以下の懲役又は

20万円以下の罰金に処せられることがあります。また、病気入院などの理由で自ら在留カードの有効期

間更新申請等ができなかった場合は、同居する親族が代わって手続を行うこととなりますが、この手続

をするべき親族が申請等をしなかったときは、5 万円以下の過料に処せられることがあります。手続き

がまだお済みでない方は、速やかに切り替え手続きを行なってください。 
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