
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

水戸市千波町後川745 
ザ・ヒロサワ・シティ会館分館2階
茨城県国際交流協会内
029-244-3811

8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00

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

Tiếng Việt

・Hãy xin tư vấn bằng phương thức phù hợp với bạn như qua 

điện thoại, gặp trực tiếp v.v. (miễn phí, cam kết bảo mật)

・Có thể tư vấn miễn phí với luật sư 1 tháng 2 lần (cần đặt trước)

http://www.ia-ibaraki.or.jp/

Trung tâm giao lưu quốc tế TP Mito
水戸市備前町6-59
029-221-1800

9:00～21:00 từ thứ 3 đến chủ nhật Tiếng Anh, tiếng Trung (cần đặt trước)

・Những tư vấn sau 17:15 và vào thứ 7, chủ nhật cần đặt trước qua 

điện thoại

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

https://mitoic.or.jp/jp/

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống ở 

Furukawa

古河市下大野2248
ふるさと館1階
0280-92-1404

9:30～16:30 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 11:30～13:30

Tiếng Nhật (từ thứ 2 đến thứ 6), tiếng Anh (thứ 3), 

tiếng Trung (thứ 4)

Tiếng Việt (thứ tư thứ 4 của tháng)

・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.facebook.com/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA

%BA%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9B%E3%

83%BC%E3%83%A0in%E5%8F%A4%E6%B2%B3-

221251818509698/

Ban hỗ trợ hoạt động người dân của UBND 

TP Kasama

笠間市中央3-2-1
0296-77-1101

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Hàn

Tiếng Việt（ứng dụng thông dịch）

https://www.city.kasama.lg.jp/section.php?code=

10

Hội giao lưu quốc tế TP Kasama

笠間市友部駅前 1-10 
地域交流ｾﾝﾀｰともべ｢ﾄﾓｱ｣
0296-73-0001 

11:30～12:00 thứ 7 (đầu tiên và thứ 3 của tháng)
Tiếng Anh, tiếng Trung

Ngôn ngữ khác 
・Không cần đặt trước qua điện thoại trước khi đến

https://www.facebook.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4

%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA-

%E7%AC%A0%E9%96%93%E5%B8%82%E5%9B%BD%E9%9A

%9B%E4%BA%A4%E6%B5%81%E5%8D%94%E4%BC%9A-

Kasama-International-Sharing-Association-476974468990196/

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 

TP Tsukuba

つくば市研究学園1-1-1  5階 
国際交流室内
029-883-1313

10:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, v.v.

Tiếng Việt (thông dịch qua điện thoại)

・Chỉ hỗ trợ tư vấn qua điện thoại bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, 

tiếng Trung
http://www.tsukubainfo.jp/jp/adviser/

Hội giao lưu quốc tế TP Tsukuba

つくば市吾妻1-10-1 
つくばｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ内
029-868-7700

10:00～13:00 thứ 4 Tiếng Anh, tiếng Trung ・Có thể tư vấn qua điện thoại https://www.inter.or.jp/

【Thành phố Nakashi】Trung tâm giao lưu quốc tế

那珂市福田1819-5
市役所2階市民協働課内
029-298-1111(内263)

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh http://ieanaka.jp/page/page000017.html

Hội giao lưu quốc tế TP Kamisu
神栖市砂山15
070-3923-5936

9:00～16:00 từ thứ 3 đến thứ 6 Tiếng Anh
※Cũng có trường hợp chúng tôi không trực nên hãy liên lạc trước 

khi đến

https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/shisei/sankaku

/1003753/1003755/1003758/1003825/1003826.

html

Hội giao lưu thôn Tokai TP Shimaito
那珂郡東海村東海3-6-7
029-282-0535

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 7 Tiếng Anh
・Cần đặt lịch trước khi đến tư vấn

・Tiếp nhận tư vấn qua email

https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/machizukuri_so

mminkatsudo/somminkatsudo/shimaitoshikoryu/3

150.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

【Hội giao lưu quốc tế tỉnh】

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài Tochigi

宇都宮市本町9-14
028-627-3399

9:00～16:00 từ thứ 3 đến thứ 7
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, v.v.

Ngôn ngữ khác

・Không cần đặt lịch trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
http://tia21.or.jp/

【Hội giao lưu quốc tế TP Utsunomiya】

Bộ phận tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài 

(Trung tâm giao lưu quốc tế)

宇都宮市馬場通り4-1-1
うつのみや表参道ｽｸｴｱ
028-616-1564

10:00～20:00 từ thứ 2 đến chủ nhật

Tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha v.v.

Tiếng Việt (thứ hai đầu tiên và thứ 3 

của tháng)

・Có thể tư vấn qua điện thoại

・Nếu muốn xin tư vấn vào chủ nhật thứ 4 của tháng thì cần đặt 

lịch trước

https://www.ucia.or.jp/general_advice.html

【TP Utsunomiya】

Bộ phận tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài

宇都宮市旭1-1-5　
市役所2階　市民相談コーナー
028-632-2834

9:00～17:00 thứ 5

Nghỉ trưa 12:00～14:00

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

Tiếng Việt (chiều thứ năm thứ 2 của tháng)
・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/so

udan/1004932.html

Ban hỗ trợ người dân của UBND TP Ashikaga
足利市本城3-2145
0284-20-2102

8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha 
・Hỗ trợ phiên dịch, các thông tin liên quan đến đời sống, các loại 

thủ tục, giấy tờ, v.v. tại nơi tiếp nhận của Ủy ban Nhân dân

https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/kokusa

i-soudan.html

Hội giao lưu quốc tế TP Ashikaga (đời sống)

足利市相生町1-1 
生涯学習ｾﾝﾀｰ2階
0284-43-2412

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Trung, tiếng Hàn http://www.ashikaga-inter.jp/

Hội giao lưu quốc tế TP Tochigi

栃木市入舟町6-8 
キョクトウとちぎ蔵の街楽学館内
0282-25-3792

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha v.v.

Ngôn ngữ khác

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
http://tic-tochigi.jp/

Ban hỗ trợ giao thông, đời sống TP Sano
佐野市交通生活課生活安全係
0283-20-3014

8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 Nhiều ngôn ngữ

・Hỗ trợ về đời sống, tiêu dùng, dịch vụ hành chính, các loại 

thủ tục, giấy tờ v.v.

・Trường hợp cần hỗ trợ phiên dịch thì cần liên hệ trước ít nhất 

10 ngày

http://www.sctv.jp/~siea/sodan.html

Hội giao lưu quốc tế TP Kanuma 

(Trung tâm cộng sinh đa văn hóa Kanuma)

鹿沼市下横町1302-5 
まちなか交流プラザ内
0289-60-5931

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh v.v.

Tiếng Việt

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0125/info-

0000001725-0.html

Ban hỗ trợ người dân của UBND TP Nikko
日光市今市本町1
0288-22-1111

14:00～17:00 thứ ba thứ 3 của tháng Tiếng Anh
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

https://www.city.nikko.lg.jp/shimin/guide/todoke

de/gaikokujin/index.html

Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài chăm sóc 

trẻ con TP Oyama

小山市神鳥谷931-3  2階
0285-23-1042

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại

http://oyama.city-

hc.jp/announcement/links/info002

Trung tâm hỗ trợ tổng hợp cộng sinh đa văn hóa 

TP Oyama

小山市中央町トト11階
0285-22-9439

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha

Ngôn ngữ khác
・Không cần đặt trước qua điện thoại

https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/100/23

2923.html

Ban hỗ trợ sinh hoạt của UBND TP Mooka
真岡市荒町5191  1F
0285-83-8719

8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha 

v.v.

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại
http://www.city.moka.lg.jp/

Trung tâm tư vấn đời sống cho người nước ngoài 

TP Nasushiobara

那須塩原市あたご町2-3　
市役所西那須野庁舎1階
0287-62-7324（秘書課）

9:00～16:00 thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha ・Chỉ hỗ trợ tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại https://www.city.nasushiobara.lg.jp/03/8246.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 tư vấn tổng hợp (một cửa) dành cho 

người nước ngoài Gunma

前橋市大手町1-1-1
昭和庁舎1階
027-289-8275

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

Tiếng Việt 
https://www.pref.gunma.jp/03/ci11_00012.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 

TP Maebashi

前橋市大手町2-12-1 
市役所2階と12階
027-898-5965
027-898-6516

13:00～17:00 thứ 2

9:00～13:00 thứ 5

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Việt

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại

・Có thể tư vấn qua email (chỉ có tiếng Anh)

https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tets

uzuki/2/5/10764.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 

TP Takasaki

高崎市高松町35-1
027-321-1201

8:30～16:30 từ thứ 2 đến thứ 6 (Tiếng Anh) Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
http://www.city.takasaki.gunma.jp/

Bộ phận tư vấn dành cho người ngước ngoài TP Kiryu
桐生市織姫町1-1
0277-46-1111

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 (Tiếng Anh) Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha ・Có thể tư vấn qua điện thoại
http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/soudan/10012

99.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài TP Isesaki

伊勢崎市今泉町2-410
市役所本館１階
0270-24-5111

8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha

http://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/siminbu/kok

usai/kokusai/1813.html

Bộ phận tư vấn (một cửa) dành cho người nước ngoài ở 

TP Oota

太田市浜町2-35
0276-47-1111

13:00～16:00 thứ năm (đầu tiên và thứ 3 của tháng) 

(Tiếng Anh)

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, 

tiếng Tây Ban Nha
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

https://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0020-

007kikaku-kouryu/kokusaikouryu/gengo.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 

TP Tatebayashi

館林市城町1-1
0276-72-4111（内線687）

14:00～15:00 thứ ba (thứ 2 và thứ 4 của tháng) Tiếng Anh, tiếng Trung v.v. ・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

Bộ phận tư vấn đời sống cho người nước ngoài 

TP Shibukawa

渋川市石原80
0279-22-2111

13:00～15:00 thứ 5 Tiếng Anh, tiếng Ý v.v.
https://www.city.shibukawa.lg.jp/shisei/annai/mu

ryousoudan/p002866.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài TP Annaka

安中市安中1-23-13
安中市市民生活課
027-382-1111

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha
https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/shimin/shi

minseikatsu/foreign-residents.html

Trung tâm cộng sinh đa văn hóa thị trấn Ooizumi
邑楽郡大泉町吉田2011-1
0276-62-6066

8:30～18:30 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Bồ Đào Nha ・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn http://www.oizumi-tabunka.jp/

Các tổ chức hỗ trợ tư vấn dành cho người nước ngoài　＝Khu vực Kanto＝

Ibaraki

Tochigi

Gunma



Ban hợp tác đa văn hóa UBND thị trấn Ooizumi
邑楽郡大泉町日の出55-1
0276-63-3111(内線262)

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Bồ Đào Nha ・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn
https://www.oizumi-

tabunka.jp/archives/24663.htm

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 tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài 

Saitama

さいたま市浦和区北浦和5-6-5
県浦和合同庁舎3階
048-833-3296

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha v.v. 

Tiếng Việt

・Cần đặt lịch trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

・Có tư vấn các vấn đề chuyên môn như pháp luật, lao động, các 

vấn đề liên quan đến nhập cảnh, phúc lợi xã hội 

https://sia1.jp/foreign/advice/

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 

TP Kawaguchi

川口市川口1-1-1 キュポ・ラM4階
かわぐち市民ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾃｰ ｼｮﾝ内
協働推進課多文化共生係
048-227-7607

9:30～17:45 từ thứ 3 đến thứ 7

Nghỉ trưa 12:00～13:00

10:00～17:00 thứ năm (thứ 2 và thứ 4 của tháng) 

(Tiếng Việt)

Tiếng Trung, tiếng Anh v.v.

Tiếng Việt

・Không cần đặt lịch trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại bằng tiếng nước ngoài (có trường 

hợp cần thông dịch qua điện thoại) 

・Không tiếp nhận tư vấn qua email

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/

020/4/3584.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 

TP Kawaguchi

川口市青木2-1-1
市役所第一本庁舎３階市民課前
048-227-76072(協働推進課)

10:00～16:00 thứ 5

Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.

Tiếng Việt (thông dịch qua điện thoại)

・Chỉ hỗ trợ tư vấn trực tiếp (không cần đặt trước)

・Không tiếp nhận tư vấn qua điện thoại hoặc email

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/

020/4/3584.html

Bộ phận tư vấn dành cho người dân TP Tokorozawa
所沢市並木1-1-1
04-2998-9092

13:00～16:00 thứ 5 Tiếng Anh, tiếng Trung 

・Thực hiện như một trong những hoạt động tư vấn dành cho người 

dân trong thành phố 

・Hướng dẫn và đưa ra lời khuyên về các vấn đề đời sống, mối băn 

khoăn, thủ tục giấy tờ của các phòng ban liên quan hoặc các tổ 

chức bên ngoài 

・Chỉ tiếp nhận tư vấn trực tiếp, không tiếp nhận tư vấn qua điện 

thoại

lhttps://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/

soudan/shiminsoudan/soudan2020031109164756

0.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài TP Hanno 飯能市双柳1-1
①9:00～12:00 thứ năm (đầu tiên và thứ 3 của tháng)

②9:00～12:00 thứ năm (thứ 4 của tháng)

①Tiếng Anh

②Tiếng Tây Ban Nha
・Cần đặt trước https://www.city.hanno.lg.jp/top

"Hello Corner" bộ phận tư vấn dành cho người nước 

ngoài ở TP Ageo

上尾市本町3-1-1 市役所
048-775-5111(代表)

9:00～16:00 thứ hai (đầu tiên, thứ 2,3,5 của tháng)

9:00～16:00 thứ bảy (thứ 4 của tháng)

Nghỉ trưa 12:00～13:00

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

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại

・Thứ 2: đến tầng 1 tòa 3 Ủy ban nhân dân

・Thứ 7: đến phòng họp 501 tòa chính của Ủy ban nhân dân

https://www.city.ageo.lg.jp/page/4-hc.html

Khu tư vấn quốc tế TP Souka

草加市高砂1-1-1
市役所本庁舎西棟2階
048-922-2970

9:00～17:00 thứ 2, thứ 4, thứ 6

Thứ 3, thứ 5 (chế độ đặt lịch trước) 
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha v.v.

http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1402/010/

020/030/01.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài TP Toda

戸田市上戸田1-18-1
市役所3階協働推進課内
048-441-1800（内線483）

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
・Không cần đặt trước

・Chỉ chấp nhận tư vấn qua điện thoại bằng tiếng Nhật

https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/192/com

munity-gaikokujin-soudan.html

【Hội giao lưu quốc tế TP Toda】

Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nước ngoài

戸田市新曽南3-1-5
多世代交流館 さくらﾊﾟﾙ2階
048-434-5690

Thứ tư (thứ 2 của tháng)

3 lần trong ngày 14:00～／15:00～／16:00～

Tiếng Anh, tiếng Trung 

Ngôn ngữ khác
　

http://www.toda-tifa.jp/img/2019houritusoudan-

2.png

【Hội giao lưu quốc tế TP Toda】

Bộ phận tư vấn về đời sống và các vấn đề khó khăn của 

người nước ngoài

戸田市新曽南3-1-5
多世代交流館 さくらﾊﾟﾙ2階
048-434-5690

8:45～17:30 từ thứ 3 đến chủ nhật
Tiếng Anh, tiếng Trung 

Ngôn ngữ khác
・Hãy liên lạc để biết thêm thông tin chi tiết

https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/192/com

munity-tifasoudan.html

Hội giao lưu quốc tế Ranzan 比企郡嵐山町菅谷 Liên lạc lần đầu qua mail Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha ・Liên lạc lần đầu qua mail http://www.mcc.mbsrv.net/ria/index.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

Bộ phận tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài 

tỉnh Chiba

千葉市美浜区中瀬2-6
WBGﾏﾘﾌﾞｲｰｽﾄ14階
043-297-2966

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00

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

Tiếng Việt
・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.pref.chiba.lg.jp/kokusai/soudan/gaik

okujin/telephone.html

【Hội giao lưu quốc tế TP Chiba】

Trung tâm giao lưu quốc tế TP Chiba

千葉市中央区千葉港2-1
千葉中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ2階
043-245-5750

9:00～20:00 từ thứ 2 đến thứ 6

9:00～17:00 thứ 7 

9:30～16:00 thứ 4, thứ 6, thứ 7 (Tiếng Việt)

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban 

Nha v.v.

Tiếng Việt 

・Có thể tư vấn qua điện thoại

・Có thể tư vấn qua email (ccia@ccia-chiba.or.jp)
http://www.ccia-chiba.or.jp/

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 

TP Ichikawa

市川市南八幡2-20-2
仮本庁舎
047-712-8675

10:00～17:00 thứ 2, thứ 4, thứ 5 (Tiếng Anh)

13:00～17:00 thứ 3, thứ 6 (Tiếng Anh)
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha ・Có thể tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại

https://www.city.ichikawa.lg.jp/cul05/11110000

02.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 

TP Ichikawa

市川市末広1-1-31
行徳支所
047-712-8675

10:00～17:00 thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 (Tiếng Anh)

10:00～20:00 thứ 4 (tiếng Anh)
Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha ・Có thể tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại

https://www.city.ichikawa.lg.jp/cul05/11110000

02.html

Bộ phận tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài 

TP Funabashi

船橋市湊町2-10-25
050-3101-3495

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào 

Nha v.v.

Tiếng Việt

・Có thể tư vấn trực tiếp, qua điện thoại, email https://www.funabashi-multilingual.info/

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 

TP Matsudo

松戸市根本387-5 
市役所本館2階
047-366-1162

10:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.

Tiếng Việt (thông dịch qua phần mềm)

・Không cần đặt trước

・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.matsudo.chiba.jp/shiminnokoe/s

oudan/kouchou_gaikokujin.html

Quỹ giao lưu quốc tế Sakura

佐倉市鏑木町198-2
ﾚ ｲﾝﾎﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ佐倉2階
043-484-6326

10:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha

・Cần đặt trước nếu muốn tư vấn trực tiếp

・Có thể tư vấn qua email (info@sief.jp)
http://www.sief.jp/42/42-top.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài của UBND 

TP Togane

東金市東岩崎1-1  ２階
0475-50-1114

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00

9:00～17:15 (Tiếng Việt)

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Việt
・Có thể đến xin tư vấn trực tiếp

http://www.city.togane.chiba.jp/0000007498.htm

l

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 

TP Kashiwashi

柏市柏5-10-1
04-7168-1033

13:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha

・Chỉ dành cho những người lưu trú trong địa bàn thành phố

・Cố gắng đặt lịch trước qua điện thoại nếu muốn đến trực tiếp

・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.kashiwa.lg.jp/kyodosuishin/regi

on/shiminkatsudo/katsudojoho/2066.html

Bộ phận tư vấn các vấn đề khó khăn cho người nước 

ngoài TP Ichihara

市原市五井中央西1-1-25
ｻﾝﾌ゜ﾗｻ゛市原2階五井支所内
0436-24-3934

①13:00～16:00 thứ 6 (đầu tiền và thứ 3 của tháng)

②9:00～12:00 thứ 6 (thứ 2 và thứ 4 của tháng)

①Tiếng Tây Ban Nha

②Tiếng Bồ Đào Nha

・Cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

https://www.city.ichihara.chiba.jp/multilingual/so

dan.html

Trung tâm hỗ trợ nâng cao hiểu biết về quốc tế 

TP Nagareyama
流山市江戸川台東1-4

10:00～16:00 thứ 2, thứ 4, thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/informatio

n/1008959/1008962.html

Trung tâm giao lưu đa văn hóa TP Yachiyo
八千代市村上団地 2-9-103
047-487-6310

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 7 Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha ・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/town/category0

0000460.html

Hội giao lưu quốc tế TP Abiko (AIRA)

我孫子市我孫子4-11- 1
あびこｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ3階
あびこ市民ﾌﾟﾗｻﾞ内
04-7183-1231

10:00～17:00 từ thứ 6 đến thứ 4

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha v.v. http://www.e-aira.jp/index.php/ja/

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 

TP Kamogawa

鴨川市横渚1450
04-7093-5931

8:30～16:30 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.

Tiếng Việt

・Chỉ tư vấn bằng tiếng Nhật đơn giản và tiếng Anh qua điện thoại 

và email

http://www.city.kamogawa.lg.jp/foreigners/Life_

in_Kamogawa/PublicServices/consultation/1414

363808067.html

Trung tâm xúc tiến cộng sinh đa văn hóa 

TP Kamagaya

鎌ｹ谷市富岡1-1-3
きらり鎌ｹ谷市民会館内

9:00～22:00 hàng ngày Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn v.v.
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

http://www.city.kamagaya.chiba.jp/smph/sisetsu/

kirari-shiminkaika/kamagaya_world-plaza.html

Hội giao lưu quốc tế TP Kimitsu

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài

君津市久保2-11-21
0439-54-9877

【Tiếp nhận đặt trước】

9:00～16:00 thứ 3, thứ 5, thứ 6
Tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Hàn v.v.

・Cần đặt lịch qua điện thoại hoặc email trước khi đến tư vấn

・Luôn sẵn sàng tiếp nhận tư vấn qua email
http://kies.jp/planning/consultation/ 

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài TP Urayasu

浦安市猫実 1-1-1
市役所3階 地域振興課内
047-712-6910

10:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha v.v. ・Có thể tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại (không cần đặt trước)

http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/soudan/ji

nken/1000711.html

Bộ phận tư vấn miễn phí dành cho người nước ngoài 

TP Inzai

印西市大森2364-2
0476-33-4068

9:00～16:00 thứ sáu (thứ 2 của tháng)
Tiếng Anh

Ngôn ngữ khác
・Cần đặt trước https://www.city.inzai.lg.jp/0000002165.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài TP Shiroi
白井市復1123
047-401-5998

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh

Ngôn ngữ khác
・Cần đặt trước

https://www.city.shiroi.chiba.jp/sodan/jinken/149

1869415802.html

Bộ phận hỗ trợ người nước ngoài TP Tomisato

富里市七栄652-1
市総務部企画課企画統計班
0476-93-1118

9:00～12:00 thứ 2, thứ 6 Tiếng Anh ・Không cần đặt trước https://www.city.tomisato.lg.jp/0000000546.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

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 

quận Minato

港区区芝公園1-5-25 3階 304窓口 
地域振興国際化推進係 03-3578-
2524/2046

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha v.v.

Tiếng Việt

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại (tiếng Anh - tiếng Nhật)

・Hỗ trợ thông dịch qua gọi video với các ngôn ngữ 

khác tiếng Anh

https://wakanavi-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/

Tokyo

Gunma

Saitama

Chiba



Trung tâm tư vấn tổng hợp dành cho thanh thiếu niên 

TP Tokyo "Waka navi α"

新宿区
住所詳細は予約の際に伝える
03-3267-0808

Tư vấn qua điện thoại (Tiếng Nhật)

11:00～20:00 từ thứ 2 đến thứ 7

※Đặt lịch qua điện thoại để đến nghe tư vấn trực tiếp 

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn

・Chỉ hỗ trợ tư vấn qua điện thoại bằng tiếng Nhật

・Có thể tư vấn thông qua email hoặc tư vấn trực tiếp bằng tiếng 

nước ngoài 

・Vui lòng liên lạc trước qua điện thoại hoặc email nếu muốn đến 

tư vấn trực tiếp

https://wakanavi-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/

【Quận Shinjuku】Bộ phận tư vấn dành cho 

người nước ngoài

新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区役所本庁舎1階英:03-5272-5060

9:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại

http://www.foreign.city.shinjuku.lg.jp/jp/sodan/s

odan_1/

Trung tâm cộng sinh đa văn hóa Shinjuku

Khu tư vấn dành cho người nước ngoài

新宿区歌舞伎町2-44-1
 ﾊｲｼﾞｱ11階 
03-5291-5171

10:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn v.v.

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại

http://www.foreign.city.shinjuku.lg.jp/jp/sodan/s

odan_1/

Hệ thống thông dịch qua video quận Shinjuku 9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 (Tiếng Việt)
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha v.v. 

Tiếng Việt

http://www.foreign.city.shinjuku.lg.jp/jp/benri/be

nri_23/

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài quận Koto
江東区東陽4-11-28
03-3647-2364

13:00～16:00 thứ 5 Tiếng Trung
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.koto.lg.jp/101032/kurashi/komy

unitei/kokusai/seikatsu/63.html

Bộ phận tư vấn đời sống dành cho người nước ngoài 

quận Shinagawa

品川区役所第3庁舎3階
区民相談室
03-3777-2000

①9:00～17:00 thứ ba (thứ 2 và thứ 4 của tháng)

②9:00～17:00 thứ năm (thứ 2 và thứ 4 của tháng)

Nghỉ trưa 12:00～13:00

①Tiếng Anh

②Tiếng Trung

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/soudan

mado/hpg000033280.html

Bộ phận tư vấn đa ngôn ngữ hội Oota - TP quốc tế

大田区蒲田5-13-26 

消費者生活ｾﾝﾀｰ 1階

03-6424-8822

10:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.

Tiếng Việt (thứ 5)

・Có hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí bởi luật sư từ 13:00～17:00 

chủ nhật (đầu tiên và thứ 3 của tháng) 

(Cần đặt trước qua điện thoại)

https://www.ota-goca.or.jp/consultation/

Hội tư vấn dành cho người nước ngoài quận Suginami

杉並区阿佐谷南1-15-1 

区役所東棟1階区政相談課12番窓口 03-

3312-2111

9:00～16:00 thứ 3, thứ 5

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh, tiếng Trung 

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/soudan

/kuminsoudan/1005371.html

Bàn hỗ trợ người nước ngoài quận Suginami

杉並区阿佐谷南1-15-1 

区役所東棟1階区政相談課12番窓口 03-

3312-2112

9:00～16:00 thứ 2, thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00

9:00～12:00 thứ tư (đầu tiên và thứ 3 của tháng)

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn v.v.
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại
https://suginami-kouryu.org/greeting.html#2

Phòng tư vấn cho người dân quận Kita (tư vấn cho 

người nước ngoài)
北区王子本町1-15-2203-3908-1101 13:00～16:00 thứ ba (thứ 2 của tháng) (Tiếng Anh) Tiếng Anh, tiếng Trung

・Đặt trước trực tiếp qua điện thoại hoặc tại nơi tư vấn (có thể 

tư vấn ngay vào hôm đó nếu trống lịch)

https://www.city.kita.tokyo.jp/koho/kuse/koho/k

ocho/sodan.html

Khu tư vấn bằng tiếng nước ngoài 

quận Nerima

練馬区豊玉北6-12-1
練馬区役所本庁舎9階
03-5984-4333

13:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn v.v. 
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/kokusai

/gaikokugosoudan.html

Khu thông tin "Quảng trường văn hóa quốc tế" 

quận Nerima

練馬区光が丘3-1-1
文化交流ひろばは施設3階
03-3975-1252

10:00～13:00 từ thứ 2 đến thứ 6

13:00～16:00 thứ 7, chủ nhật, ngày lễ

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn

Ngôn ngữ khác

・Cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/kokusai

/jouhoukouna.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 

quận Edogawa

江戸川区松島1-38-1 
ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾚｽ2階　区民相談室
03-5662-7684

13:00～16:00 thứ 2 Tiếng Anh, tiếng Trung ・Có thể tư vấn qua điện thoại
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e009/kurashi/

sodanannai/gaikokujin.html

Bàn hỗ trợ người nước ngoài đang lưu trú tại 

TP Hachioji

八王子市旭町9-1
八王子ｽｸｴｱﾋﾞﾙ11階
042-642-7091

10:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 7
Tiếng Anh

Ngôn ngữ khác

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/shimin

/004/004/gaikokujinnosoudan/p021016.html

Bộ phận tư vấn dành cho người dân TP - Ban giao lưu 

phòng cộng sinh đa văn hóa TP Higashimurayama

東村山市本1-2-3
042-393-5111(代表)

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise

i/kokusai/tabunka/soudan.html

Phòng tư vấn dành cho người dân TP Akiruno
あきる野市二宮350
042-558-1111（代表)

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung v.v. 

Tiếng Việt
http://www.city.akiruno.tokyo.jp/

Trung tâm cộng sinh đa văn hóa TP Nishitokyo

西東京市南町5-6-18 
ｲﾝｸﾞﾋﾞﾙ1階
042-461-0381

10:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban 

Nha
・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/mult

iculture/ntokyotabunkakyouseicenter.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 hỗ trợ đa ngôn ngữ Kanagawa

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民ｾﾝﾀｰ13階
045-316-2770

9:00～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00

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

Tiếng Việt (thứ 3, thứ 5, thứ 6)

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể giải đáp thắc mắc qua điện thoại
http://kifjp.org/kmlc/

【Tỉnh】Trung tâm công dân toàn cầu Kanagawa 

(trung tâm A-su) - Phòng tư vấn

横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1

地球市民かながわプラザ2階

045-896-2895

9:00～17:00 từ thứ 3 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh v.v.

・Tư vấn pháp luật (có luật sư): thứ ba (thứ 1 và thứ 3 của tháng), 

thứ tư (thứ 2 của tháng), thứ năm (thứ 4 của tháng), thứ sáu (thứ 4 

của tháng)

・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.earthplaza.jp/ep/forum/consul/

【Tỉnh】Bộ phận tư vấn về giáo dục dành cho 

người nước ngoài của Trung tâm A-su 

横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1

地球市民かながわプラザ2階

045-896-2970（日本語）

045-896-2972（外国語）

10:00～17:00 từ thứ 3 đến thứ 7

Nghỉ trưa 13:00～14:00
Tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha v.v.

・Chế độ tư vấn bởi nhân viên người Nhật và người gốc 

nước ngoài 

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

http://www.earthplaza.jp/ep/forum/foreign_educ

ation/index.html

【Tỉnh】Trung tâm dành cho người dân tỉnh Kawasaki

Tiếng nói của người dân - phòng tư vấn

川崎市幸区堀川町580

ソリッドスクエア東館２F

044-549-0047

9:00～17:00 thứ 5

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Việt

・Tiếp nhận đến 16:00

・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.earthplaza.jp/ep/forum/consul/kaga

waki.html

【Tỉnh】Trung tâm tổng hợp hành chính trung ương 

tỉnh - Tiếng nói của người dân - phòng tư vấn

厚木市水引2-3-1

厚木合同庁舎本館１F

046-221-5774

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 4

Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Việt (thứ 2 đầu tiên của tháng)

・Tiếp nhận đến 16:00

・Tư vấn pháp luật (có luật sư): thứ hai (đầu tiên của tháng), thứ tư 

(thứ 3 của tháng)

・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.earthplaza.jp/ep/forum/consul/atsugi

.html

Trung tâm tư vấn tổng hợp cộng sinh đa ngôn ngữ 

TP Yokohama

横浜市西区みなとみらい1-1-1 

ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜 横浜国際協力ｾﾝﾀｰ5階045-

222-1209

10:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 11:30～12:30

10:00～13:00 thứ bảy (thứ 2 và thứ 4 của tháng)

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
https://www.yokeweb.com/sodan

Trung tâm tư vấn tổng hợp (một cửa) cộng sinh 

đa văn hóa TP Kawasaki

川崎市中原区木月祗園町2-2
市国際交流ｾﾝﾀｰ内044-455-
8811(相談専用ﾀﾞｲﾔﾙ)

10:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 7

Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban 

Nha v.v.

Tiếng Việt (thứ 3, thứ 6)

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn
http://www.kian.or.jp

Phòng tư vấn cho người dân UBND quận Trung Ương 

TP Sagamihara

相模原市中央区中央2-11-15
042-769-8319

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00

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

Tiếng Việt (thứ 5)
・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi

/sodan/1006021.html

【TP Yokosuka】Bộ phận tư vấn đời sống dành cho 

người nước ngoài

横須賀市日の出町1-5 
ヴｪﾙｸよこすか2階
横須賀国際交流協会
046-827-2166

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

10:00～12:00 thứ 2 (Tiếng Việt)

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây ban Nha v.v.

Tiếng Việt

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại

http://www003.upp.so-

net.ne.jp/yia/yiahp09new/top/09katsudo/shien/sei

katsusodan/sekatsusodan-top/seikatsusodan-

top.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài ở 

TP Hiratsuka

平塚市浅間町9-1平塚市役所
本館1階 文化・交流課
0463-25-2520

8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.

Tiếng Việt

・Không cần đặt lịch trước

・Chỉ tư vấn trực tiếp 

・Tư vấn các vấn đề liên quan đến nhập cảnh (cần đặt trước): 

thứ ba (thứ 4 của tháng) có thể tư vấn các vấn đề về thủ tục lưu trú 

với nhân viên phụ trách vấn đề nhập cảnh

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/koryu/pag

e-c_00215.html

【TP Fujisawa】Phòng tư vấn dành cho người nước 

ngoài (UBND)

藤沢市朝日町1-1
藤沢市役所4階市民相談情報課0466-50-
3568

8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha

・Không cần đặt lịch trước

・Có thể tư vấn qua điện thoại

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/soudanc2-

1/shise/kocho/shiminsodan/gaikokujin.html

【TP Fujisawa】Phòng tư vấn dành cho người nước 

ngoài (Trung tâm văn hóa Shonandai)

藤沢市湘南台1-8
湘南台文化センター２階

8:30～17:00 thứ 2, thứ 3, thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha

・Không cần đặt lịch trước

・Chỉ hỗ trợ tư vấn trực tiếp

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/soudanc2-

2/shise/kocho/shiminsodan/gaikokujin.html

Bộ phận tổng hợp của UBND TP Hatano

秦野市桜町1-3-2
市役所本庁舎1階総合窓口
0463ｰ82-5111

9:00～16:00 từ thứ 3 đến thứ 5

Nghỉ trưa 12:00～13:00

9:00～12:00 thứ 6 (Tiếng Việt)

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

Tiếng Việt 

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại
http://www.city.hadano.kanagawa.jp

Khu tư vấn tổng hợp TP Atsuki
大和市深見西1-3-17
ベテルギウス北館１階
046-265-6051

8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

8:30～17:00 thứ bảy (đầu tiên và thứ 3 của tháng)

Nghỉ trưa 12:00～13:00

9:00～16:00 thứ 3 (Tiếng Việt)

Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha v.v.

Tiếng Việt 

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn

・Có thể tư vấn qua điện thoại
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/

Ban kế hoạch UBND TP Ayase

綾瀬市早川550
市役所2階 企画課
0467-70-5657

9:00～13:00 thứ sáu (thứ 4 của tháng) (Tiếng Anh)

9:00～13:00 thứ tư (đầu tiên của tháng) (Tiếng 

Việt)

Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha v.v.

Tiếng Việt
・Ưu tiên đặt lịch qua điện thoại (0467-70-5657)

https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page0000

33200/hpg000033137.htm

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài ở thị trấn 

Yugawara

湯河原町中央2-2-1
0465-63-2111

9:00～16:30 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha v.v. ・Chế độ đặt trước
https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/global-

image/units/83397/1-20170811110301.pdf

Bộ phận tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài ở thị 

trấn Aikawa

愛川町角田251-1
046-285-2111(内線3319)

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Tây Ban Nha v.v.

Ngôn ngữ khác (máy dịch)
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến tư vấn https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/

Tokyo

Kanagawa


