
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 dành cho người nước ngoài 
tỉnh Okayama

岡山市北区奉還町2-2-1

岡山国際交流ｾﾝﾀｰ1階

086-256-6052

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 7
Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha v.v.
Tiếng Việt

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

http://www.opief.or.jp/

Bộ phận tư vấn tổng hợp dành cho người 
nước ngoài TP Okayama

岡山市北区大供1-1-1

市役所本庁舎1階

086-803-1128

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

https://www.city.okayama.jp/kurashi/00
00012926.html 

Bộ phận tư vấn tổng hợp dành cho người 
nước ngoài TP Okayama (Ban quốc tế)

岡山市北区大供1-1-1

市役所本庁舎2階

086-803-1112

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

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn
https://www.city.okayama.jp/kurashi/00
00012926.html 

Bộ phận tư vấn tổng hợp dành cho người 
nước ngoài TP Okayama (Trung tâm giao lưu 
hữu hảo)

岡山市北区幸町10-16

西川ｱｲﾌﾟﾗｻﾞ4階

086-234-5882

10:00～20:00 từ thứ 3 đến thứ 6
10:00～18:00 thứ 7, chủ nhật
Nghỉ cố định thứ hai và chủ nhật (thứ 2 của 
tháng) 

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn
https://www.city.okayama.jp/kurashi/00
00012926.html 

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Soja

総社市中央1-1-1 

市役所2階

0866-92-8242

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

http://www.city.soja.okayama.jp/jinken-
machi/kurashi/tabunkakyousei/consult/t
abunkakyouseisuishinin.html

Ban kế hoạch UBND TP Bizen
備前市東片上126

0869-64-1871
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Đa ngôn ngữ ・Không thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.bizen.okayama.jp/sosh
iki/10/

Chi nhánh Nissei UBND TP Bizen 
(Trung tâm giao lưu quốc tế TP Bizen)

備前市日生町日生630

0869-72-1101
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Đa ngôn ngữ ・Không thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.bizen.okayama.jp/sosh
iki/10/

Chi nhánh Yoshinaga UBND TP Bizen
備前市吉永町吉永中８７８

0869-84-2512
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Đa ngôn ngữ ・Không thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.bizen.okayama.jp/sosh
iki/10/

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

美作市栄町38−2 

市役所3F営業課
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Tiếng Việt

http://www.city.mimasaka.lg.jp/info/14
46792909752.html

Ban phúc lợi UBND thôn Shinjyo
真庭郡新庄村2008-1

創生ｾﾝﾀｰ1階

0867-56-2646

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

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

・Chỉ có thể tư vấn trực tiếp 
http://www.vill.shinjo.okayama.jp/inde
x.php?id=87

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】Bộ phận tư vấn tổng hợp đa ngôn 
ngữ dành cho người nước ngoài Hiroshima

広島市中区中町8-18 

広島ｸﾘｽﾀﾙ ﾌﾟﾗｻﾞ6階

0120-783-806(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)

082-541-3888

10:00～19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
9:30～18:00 thứ 7
10:00～14:00 thứ 5, thứ 7
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Tiếng Việt (thứ 5, thứ 7)

・Cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
・Thứ 4 và thứ 7 có thể tư vấn chuyên môn về các vấn đề như 
tư cách lưu trú, điều kiện lao động bởi nhân viên hành chính, 
nhân viên phụ trách lao động và bảo hiểm xã hội v.v.

http://hiroshima-ic.or.jp/consult-
jap.html

Khu tư vấn đời sống cho người nước ngoài ở 
TP Hiroshima

広島市中区中島町1-5

広島国際会議場1階 

国際交流ﾗｳﾝｼﾞ内

082-241-5010

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

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
 soudan@pcf.city.hiroshima.jp

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshik
i/50/11503.html#sp_headline_0

Trung tâm giao lưu quốc tế TP Kure 
Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài

呉市中央4-1-6 

市役所1階

0823-25-5604

9:00～17:30 từ thứ 2 đến thứ 6
10:00～18:00 thứ 7, chủ nhật
Cần xác nhận thời gian 

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha v.v.
Ngôn ngữ khác

・Có thể tư vấn qua điện thoại http://kurekiea.com/shien/soudan/

【TP Fukuyama】Bộ phận tư vấn bằng tiếng 
nước ngoài 
(trong ban tư vấn dành cho người dân TP) 

福山市東桜町3ｰ5

084-928-1125(英語など)

084-928-1211(中語語)

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Cần xác nhận thời gian 

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

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

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp
/soshiki/shiminseikatsu/192072.html

【TP Fukuyama】Bộ phận tư vấn dành cho 
người nước ngoài (chi nhánh Matsunaga) 

福山市松永町3-1-29

084-930-0780
9:00～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Việt

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

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp
/uploaded/attachment/164396.pdf

【TP Higashihiroshima】Khu giao tiếp
東広島市西条西本町28-6

市民文化ｾﾝﾀｰ1階

082-423-1922

9:00～17:00 từ thứ 2 đến chủ nhật
13:00～17:00 chủ nhật (Tiếng Việt)

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Tiếng Việt

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email http://www.hhface.org/corner/jp.html

【TP Akitakata】Ban xúc tiến cộng sinh đa 
văn hóa nhân quyền

安芸高田市吉田町吉田791

0826-42-5630
8:30～16:45 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha v.v.
Ngôn ngữ khác

https://www.akitakata.jp/ja/shisei/sectio
n/jinkentabunka/w856/

【Thị trấn Kitahiroshima】Bộ phận tư vấn 
dành cho người nước ngoài, hỗ trợ giáo dục 
tiếng Nhật thị trấn Kitahiroshima 

北広島町有田495-1

町役場 人権・生活総合相談ｾﾝﾀｰ

050-5812-5020

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Đa ngôn ngữ
・Sử dụng máy dịch (tiêu dùng trong đời sống, nhân quyền, 
pháp luật v.v.)

https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/s
oshiki/7/1290.html

【Thị trấn Kitahiroshima】Bộ phận tư vấn 
dành cho người nước ngoài, hỗ trợ giáo dục 
tiếng Nhật thị trấn Kitahiroshima 

北広島町有田1234

町役場

050-5812-5020

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Đa ngôn ngữ

・【Khu thị dân】Các vấn đề chuyển đi, chuyển đến, chứng 
minh, bảo hiểm, lương hưu, phúc lợi y tế, môi trường, vệ sinh 
v.v. 
・【Trung tâm xây dựng thành phố Chiyoda】các lớp học 
v.v.
・Sử dụng máy dịch

https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/s
oshiki/7/1289.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

Yamaguchi
【Tỉnh】Trung tâm tư vấn tổng hợp dành 
cho người nước ngoài Yamaguchi

山口市水の上町1-7 3階

国際交流協会内

083-995-2100

8:30～17:15 từ thứ 3 đến thứ 7
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Tiếng Việt (thứ 4, thứ 6)

・Nhân viên tư vấn đa ngôn ngữ 10:00～16:00
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, skype（Skype ID: 
yiea.soudan1）

https://www.yiea.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

Quỹ giao lưu quốc tế tỉnh Tottori (trụ sở 
chính) (phía đông tỉnh)

鳥取市扇町21

県民ふれあい会館3階

0857-51-1165

9:00～18:00 từ thứ 2 đến thứ 6
9:00～17:30 thứ 7, chủ nhật

Tiếng Anh, tiếng Trung
Tiếng Việt (thứ 4)

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
・Có thể tư vấn qua "đơn tư vấn đa ngôn ngữ" trên trang chủ 
(11 ngôn ngữ)

Quỹ giao lưu quốc tế tỉnh Tottori chi nhánh 
Kurayoshi (trung tâm tỉnh)

倉吉市東巌城町2

県中部総合事務所別館

0858-23-5931

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Trung (thứ 4)
Tiếng Việt (thứ 6)

Quỹ giao lưu quốc tế tỉnh Tottori chi nhánh 
Yonago (phía tây tỉnh)

米子市末広町294

米子ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ4階

0859-34-5931

9:00～17:30 từ thứ 2 đến thứ 6, chủ nhật
Tiếng Trung (thứ 4, thứ 5)
Tiếng Việt (thứ 2)

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 (một cửa) tư vấn tổng hợp 
cộng sinh đa văn hóa Shimane

松江市東津田町369-1

しまね国際ｾﾝﾀｰ

070-3774-9329

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Tagalog v.v.
Tiếng Việt (từ thứ 2 đến thứ 4, thứ 6)

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, skype　Soudan@SIC

https://www.sic-info.org

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

松江市末次町86

0852-55-5175
9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, 
tiếng Pháp

http://www1.city.matsue.shimane.jp/shi
sei/kouhou/houdou/2019/03/2578.htm
l

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】Bộ phận tư vấn các vấn đề dành cho 
lao động người nước ngoài

高松市番町4-1-10 

県庁東館6階

087-832-3400

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Đa ngôn ngữ
・Tư vấn các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, lao động của 
người nước ngoài v.v.

https://www.pref.kagawa.lg.jp/rosei/koy
o/taisaku/gaikokujin/gaikokujin.html

【Tỉnh】Trung tâm hỗ trợ tư vấn dành cho 
người nước ngoài Kagawa

高松市番町1-11-63

香川国際交流会館(ｱｲﾊﾟﾙ香川）2階

087-832-0411

9:00～16:00 từ thứ 3 đến chủ nhật
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn v.v.
Tiếng Việt

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email http://www.i-pal.or.jp/soudan

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

丸亀市大手町2-3-1

0877-56-1771

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban 
Nha

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

https://www.facebook.com/marugameint
ernational

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

Tokushima
【Tỉnh】Trung tâm chiến lược quốc tế 
Tokushima

徳島市寺島本町西1-61

徳島駅ｸﾚﾒﾝﾄﾌﾟﾗｻﾞ6階

088-656-3303

10:00～18:00 từ thứ 2 đến chủ nhật
Tiếng Anh, tiếng Trung
Tiếng Việt (10:00～14:00 thứ 2 ~ thứ 6)

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

https://www.topia.ne.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

Trung tâm (một cửa) tư vấn dành cho người 
nước ngoài tỉnh Ehime 
(Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Ehime)

松山市道後一万1-1

089-917-5678

080-4783-5253(相談専用)

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 7
Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Tiếng Việt

・Nên liên lạc trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

http://www.epic.or.jp/kurasu/sodan.htm
l

【TP Matsuyama】Hội giao lưu quốc tế 
Matsuyama

松山市三番町6-4-20

089-943-2025
9:00～17:30 từ thứ 3 đến chủ nhật Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hàn

・Nên liên lạc trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

https://www.mic.ehime.jp/index.html

"Bộ phận tư vấn dành cho người nước 
ngoài" 
Ban chiến lược vận hành UBND TP Imabari

愛媛県今治市別宮町1-4-1

市役所6階

0898-36-1554

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Tiếng Việt

・Nếu cần người phiên dịch thì hãy liên lạc với Hội giao lưu 
quốc tế thành phố Imabari (chế độ đặt trước)

https://www.city.imabari.ehime.jp/eigyo
u-s/gaikokujin/soudan.html 

"Bộ phận tư vấn dành cho người nước 
ngoài" 
Hội giao lưu quốc tế TP Imabari

今治市南大門町2-5-1

市役所第3別館1階

0898-34-5763

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Tiếng Việt 

・Nếu cần người phiên dịch thì hãy liên lạc với Hội giao lưu 
quốc tế thành phố Imabari (chế độ đặt trước)
・Nên liên lạc trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

http://iciea.jp/

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

Kagawa

Ehime

Okayama

Hiroshima

Tottori

Shimane

http://www.torisakyu.or.jp/ja/



Trung tâm giao lưu quốc tế TP Niihama
新居浜市繁本町8-65

新居浜市民文化ｾﾝﾀｰ別館1階

0897-65-1579

12:00～18:00 từ thứ 3 đến thứ 7 Tiếng Anh, tiếng Trung https://kokusai.city.niihama.ehime.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

Kochi
Trung tâm tư vấn đời sống dành cho người 
nước ngoài tỉnh Kochi

高知市本町4-1-37 

丸の内ﾋﾞﾙ 1階

088-821-6440

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 7
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn v.v.
Tiếng Việt 

・Có thể tư vấn qua điện thoại
・Tiếp nhận email tư vấn qua mẫu đơn tư vấn trên trang chủ

https://kccfr.jp

Ehime


