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【HIECC】Trung tâm tư vấn dành cho người 
nước ngoài Hokkaido

札幌市中央区北3条西7 
道庁別館12階
011-200-9595

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn v.v.
Tiếng Việt (tùy ngày)

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email https://www.hiecc.or.jp/soudan/

【TP Sapporo】Bộ phận tư vấn dành cho 
người nước ngoài Sapporo

札幌市中央区北1条西3
札幌MNﾋﾞﾙ3階(時計台向かい)
011-211-3678

9:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung
Ngôn ngữ khác

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
https://www.city.sapporo.jp/kokusai/sap
poro_help_desk.html

Bộ phận tư vấn đời sống dành cho người 
nước ngoài TP Hakodate

函館市東雲町4-13 
市役所国際・地域交流課

0138-21-3619
8:45～17:30 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Anh

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/
docs/2014012300582/

Bộ phận tư vấn đời sống dành cho người 
nước ngoài TP Hakodate

函館市元町14-1 
北海道国際交流センター

0138-86-6065
9:00～17:30 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha 
v.v.
Tiếng Việt

http://www.hif.or.jp/hakodatelife/info/

Trung tâm giao lưu quốc tế TP Asahikawa
旭川市1条通8 
ﾌｨｰﾙ旭川7階
0166-25-7491

10:00～17:15 thứ 2
10:00～19:30 từ thứ 3 đến thứ 6
10:00～17:00 thứ 7, chủ nhật

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha
Ngôn ngữ khác

http://asahikawaic.jp/

Trung tâm giao lưu quốc tế Kushiro
釧路市幸町3-3 
釧路市観光国際交流ｾﾝﾀｰ2階
0154-65-6712

10:00～13:00 thứ 3, thứ 5, chủ nhật
Tiếng Anh
Ngôn ngữ khác

・Có thể tư vấn qua điện thoại
https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/ko
uryuu/kaigai/00010.html

Trung tâm giao lưu quốc tế TP Tomakomai
苫小牧市旭町４-５-６ 
市役所７階

0144-32-6157
8:45～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Trung
Ngôn ngữ khác
※Sử dụng máy thông dịch nếu không có 
phiên dịch viên

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/
kyoiku/kokusaikoryu/gaikokujinsodam
madoguchi/gaikokujinsodan.html

【TP Tomakomai】Bộ phận tư vấn dành cho 
người nước ngoài Kokotoma

苫小牧市表町5-11-5
ふれんどビル・テナント棟1階

10:00～21:00 Đa ngôn ngữ ・Có thể tư vấn qua điện thoại
https://www.city.tomakomai.hokkaido.j
p/kyoiku/kokusaikoryu/kokusaikoryu_
salon/

Phòng giao lưu quốc tế ban du lịch quốc tế 
TP Takikawa

滝川市栄町4-9-1
たきかわ観光国際スクエア

0125-28-8007
9:00～17:00

Tiếng Anh (hàng ngày)
Tiếng Trung, tiếng Mông Cổ (từ thứ 2 đến 
thứ 6)

・Đối tượng là người dân thành phố Takikawa
https://www.city.takikawa.hokkaido.jp/
230keizai/07kokusaika/

Ban xúc tiến giao lưu thị trấn Higashikawa
Bộ phận tư vấn cộng sinh đa văn hóa

東川町北町1-1-1 
せんとぴゅあⅠ
0166-74-6801

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung v.v.
Tiếng Việt

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

Bàn hỗ trợ cộng sinh đa văn hóa thôn Esashi
枝幸町本町916
枝幸町役場2階
0163-62-1329

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

http://www.esashi.jp/common/img/conte
nt/content_20191202_145220.pdf

Bộ phận tư vấn tổng hợp dành cho người 
nước ngoài thôn Yubetsu (Kamiyubetsu)

湧別町上湧別屯田市街地318 8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Đa ngôn ngữ

Bộ phận tư vấn tổng hợp dành cho người 
nước ngoài thôn Yubetsu (Yubetsu)

湧別町栄町112-1 8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Đa ngôn ngữ

Bộ phận tư vấn tổng hợp dành cho người 
nước ngoài thôn Yubetsu (Nakayubetsu) 

湧別町中湧別中町3020-1
8:30～17:15 từ thứ 2 đến chủ nhật
(Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ) Nghỉ trưa 
12:00～13:00

Đa ngôn ngữ

Ban kế hoạch và tài chính UBND thị trấn 
Shikaoi

鹿追町東町1-15-1
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
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Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
tỉnh Aomori

青森市安方1-1-40 
県観光物産館アスパム２階

017-718-5147

10:00 ～14:00 từ thứ 3 đến thứ 7
10:00～17:00 (Tiếng Nhật)

Tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung
Tiếng Việt (thứ 3)

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến https://www.kokusai-koryu.jp

Hội giao lưu quốc tế Hachinohe
Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài

八戸市内丸1-1-1
0178-43-9257

8:15～17:00  từ thứ 2 đến thứ 5
Nghỉ trưa 12:00～13:00
8:15～12:00 thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Trung
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
・Cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/b
unka_sports/kokusaikoryu/tabunkakyo
seishakai/13864.html

Tên tỉnh/ thành phố Tên tổ chức Địa chỉ và số điện thoại Thời gian làm việc Ngôn ngữ tiếp nhận Thông tin khác Đường link

Trung tâm hỗ trợ tư vấn dành cho người 
nước ngoài ở Iwate

盛岡市盛岡駅西通1-7-1 
いわて県民情報交流ｾﾝﾀｰ5階
019-654-8900

9:00～20:00
Làm việc cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha 
v.v.
Tiếng Việt

・Có ngôn ngữ không thể tiếp nhận tùy theo khung 
giờ

https://iwate-ia.or.jp/?p=3-1-
consultations

Hội giao lưu quốc tế TP Ichinoseki
岩手県一関市大町4-29 
なのはなﾌﾟﾗｻﾞ4階 
0191-34-4711

9:00～18:00 từ chủ nhật đến thứ 2
Nghỉ thứ 5

Tiếng Anh
Ngôn ngữ khác

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/ind
ex.cfm/7,124634,106,html

Tên tỉnh/ thành phố Tên tổ chức Địa chỉ và số điện thoại Thời gian làm việc Ngôn ngữ tiếp nhận Thông tin khác Đường link

【Tỉnh】Trung tâm tư vấn dành cho người 
nước ngoài Miyagi

仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 
宮城県仙台合同庁舎7階
022-275-9990

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Trung, tiếng Hàn v.v.
Tiếng Việt

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ftp-
kokusai/miyagicenter.html

Trung tâm cộng sinh đa văn hóa Sendai
仙台市青葉区青葉山

仙台国際ｾﾝﾀｰ会議棟1階
022-265-2471

9:00～17:00
Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Tiếng Việt

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
http://int.sentia-
sendai.jp/j/exchange/index.php

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Ishinoma

石巻市穀町14-1
市役所4階地域振興課
0225-95-1111（内線4245）

9:00～15:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung
Tiếng Việt (thứ 5)

https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/1
0053500/8295/soudan.html
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/1
0053500/8295/poster.pdf

Đại sứ quán quốc tế TP Kesennuma
気仙沼市八日町1-1-1
市役所ﾜﾝﾃﾝ庁舎1F
0226-22-6600（内線337）

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Anh ・Cần đặt lịch trước qua điện thoại 

https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s0
25/010/010/010/030/010/1158808881
440.html#%E7%9B%B8%E8%AB%87
%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Tomeshi

登米市登米町寺池目子待井381-1
0220-52-2144

9:00～16:00 thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6 Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn ・Cần đặt lịch qua điện thoại 
https://www.city.tome.miyagi.jp/city/ko
kusaikoryu/documents/gaikokujinsouda
nmadoguchi.pdf
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Akita Trung tâm tư vấn dành cho người nước ngoài 
tỉnh Akita

秋田市中通2-3-8 ｱﾄﾘｵﾝ1階
018-884-7050

9:00～17:45 từ thứ 2 đến thứ 6
Làm việc vào thứ bảy (thứ 3 của tháng) rồi 
nghỉ vào thứ hai kế tiếp

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn
Tiếng Việt (cần đặt lịch trước)

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archiv
e/2120

Tên tỉnh/ thành phố Tên tổ chức Địa chỉ và số điện thoại Thời gian làm việc Ngôn ngữ tiếp nhận Thông tin khác Đường link

Trung tâm (một cửa) tư vấn tổng hợp dành 
cho người nước ngoài tỉnh Yamagata

山形市城南町1-1-1
霞城セントラル２F
023-646-8861

①10:00～17:00 từ thứ 3 đến thứ 7
②10:00～12:00

①Tiếng Nhật, tiếng Anh
②Tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha v.v.
Tiếng Việt (thứ bảy thứ 2 và thứ 4 của 
tháng)

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
・Tư vấn pháp luật miễn phí cho người nước ngoài 
(thứ sáu thứ 4 của tháng 10:00～12:00)

https://www.airyamagata.org

Hội giao lưu quốc tế TP Yonezawa
米沢市金池3-1-14 
置賜総合文化ｾﾝﾀｰ1階
0238-33-9146

10:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 7
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Ngôn ngữ khác

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email https://www.yira-yonezawa.org/

Bộ phận tư vấn Dewashonai TP Tsuruoka
鶴岡市伊勢原町8-32
0235-25-3600(代表)
090-9638-5600(英語)

8:30～17:15 từ thứ 3 đến chủ nhật
Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Ngôn ngữ khác

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

https://www.dewakoku.or.jp/

Tên tỉnh/ thành phố Tên tổ chức Địa chỉ và số điện thoại Thời gian làm việc Ngôn ngữ tiếp nhận Thông tin khác Đường link

Fukushima
【Tỉnh】Trung tâm tư vấn dành cho người 
dân người nước ngoài 

福島市舟場町2-1
県庁舟場町分館2階
024-524-1316

9:00～17:15 từ thứ 3 đến thứ 7
Thứ năm 10:00～14:00 (tiếng Việt)

Tiếng Hàn, tiếng Tagalog v.v.
Tiếng Việt (thứ 5)

・Thứ năm (thứ 4, 5 của tháng) cần đặt lịch trước
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email, fax
　ask@worldvillage.org

https://www.worldvillage.org/life/consul
tation/consultation.html

Yamagata

Aomori

Miyagi

Hokkaido

Các tổ chức hỗ trợ tư vấn dành cho người nước ngoài　＝Khu vực Hokkaido và Tohoku＝

Iwate


