
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 

Fukuoka

福岡市中央区天神1-1-1 

ｱｸﾛｽ福岡3階

0120-279-906

10:00～19:00 hàng ngày
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn v.v.

Tiếng Việt

・Có thể tư vấn qua điện thoại và email 

(fukuokamaic@kokusaihiroba.or.jp)

・Mở các buổi tư vấn chuyên môn với sự hỗ trợ của hội công chứng viên 

hành chính và cục pháp vụ

https://www.kokusaihiroba.or.jp/pages/project/in

formation/consultation/

Trung tâm thông tin (một cửa) cộng sinh đa văn hóa 

TP Kitakyushu【Kurosaki】

北九州市八幡西区黒崎3-15-3 

ｺﾑｼﾃｨ3F

080-6445-2606

9:30～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn v.v.

Tiếng Việt (thứ 3, thứ 4)

・Tư vấn pháp luật, lưu trú, tâm lý một tháng một lần

・Không cần đặt lịch trước

・Có thể tư vấn qua email

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/018002

49.html

Trung tâm thông tin (một cửa) cộng sinh đa văn hóa 

TP Kitakyushu【Kokura】

北九州市小倉北区大手町1-1

小倉北区役所2F

080-5278-8404

9:30～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn v.v.

Tiếng Việt (thứ 3, thứ 4)

・Không cần đặt lịch trước

・Có thể tư vấn qua email

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/018002

49.html

Trung tâm hỗ trợ tư vấn tổng hợp dành cho người nước 

ngoài TP Fukuoka

福岡市博多区店屋町4-1 

福岡市国際会館1階

092ｰ262-1799

8:45～18:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.

Tiếng Việt

・Hầu như không cần đặt lịch trực tiếp hoặc qua điện thoại trước khi đến, 

trừ một số tư vấn chuyên môn

・Ngoài ra, có tư vấn chuyên môn

①Tư vấn pháp luật (chế độ đặt lịch trước)

②Tư vấn tâm lý (chế độ đặt lịch trước)

③Tư vấn về nhập cảnh, lưu trú, quốc tịch

http://www.fcif.or.jp/

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài TP Iizuka
飯塚市新立岩5-5

0948-22-5521
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.

Tiếng Việt

・Nên đặt lịch qua điện thoại trước khi đến

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email (kokusai@city.iizuka.lg.jp)

https://www.city.iizuka.lg.jp/kokusai/kokusai-

gaikokujinsupport.html#:~:text=

Trung tâm (một cửa) tư vấn dành cho người nước ngoài 

thị trấn Sue

須恵町大字須恵804-1

須恵町オープンイノベーションセンタ

ー内

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

10:00～12:00 thứ bảy thứ 3 của tháng

Tiếng Anh v.v.

Tiếng Việt
https://suenoba.co.jp/onestop/

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

Oita
Trung tâm tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài 

tỉnh Oita

大分市高砂町2-33

iichiko総合文化ｾﾝﾀｰ地下1階

097-533-4008

10:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 7

Nghỉ thứ hai (thứ 2 và thứ 4 của tháng)

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

Tiếng Việt

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
http://www.oitaplaza.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

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài tỉnh 

Nagasaki

長崎市出島町2-11

出島交流会館1階

095-820-3377

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 7
Tiếng Anh v.v.

Tiếng Việt

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến

・Có thể tư vấn qua điện thoại
http://www.nia.or.jp/

Bàn hỗ trợ người nước ngoài thị trấn Shinkamigoto
新上五島町青方郷1585-1

0959-53-1113
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Hàn

Ngôn ngữ khác
・Không thể tư vấn qua điện thoại vì sử dụng máy thông dịch

Bàn hỗ trợ người nước ngoài thị trấn Shinkamigoto 

(Chi nhánh Wakamatsu)

新上五島町若松郷277-7

0959-46-3111
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Hàn

Ngôn ngữ khác
・Không thể tư vấn qua điện thoại vì sử dụng máy thông dịch

Bàn hỗ trợ người nước ngoài thị trấn Shinkamigoto 

(Chi nhánh Shinuonome)

新上五島町榎津郷491

0959-54-1111
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Hàn

Ngôn ngữ khác
・Không thể tư vấn qua điện thoại vì sử dụng máy thông dịch

Bàn hỗ trợ người nước ngoài thị trấn Shinkamigoto 

(Chi nhánh Arikawa)

新上五島町有川郷733-1

0959-42-1111
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Hàn

Ngôn ngữ khác
・Không thể tư vấn qua điện thoại vì sử dụng máy thông dịch

Bàn hỗ trợ người nước ngoài thị trấn Shinkamigoto 

(Chi nhánh Narao)

新上五島町奈良尾郷379

0959-44-1111
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Hàn

Ngôn ngữ khác
・Không thể tư vấn qua điện thoại vì sử dụng máy thông dịch

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 người nước ngoài tỉnh Kumamoto

熊本市中央区水前寺6- 18-1 

県庁本館7階国際課内

080-4275-4489

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

Tiếng Việt

・Nên đặt lịch qua điện thoại trước khi đến

・Có thể tư vấn qua điện thoại, bảng câu hỏi tư vấn (trên website)
http://www.kuma-koku.jp/support-center/

Trung tâm tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài 

TP Kumamoto

熊本市中央区花畑町4-18

熊本市国際交流会館２F 交流ラウンジ内

096-359-4995

10:00～18:00

Nghỉ thứ hai (thứ 2 và thứ 4 của tháng)

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

Tiếng Việt (thứ tư thứ 3 của tháng và chủ nhật)

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

・Có thể tư vấn các lĩnh vực chuyên môn như pháp luật, tư cách lưu trú 

v.v.

https://www.kumamoto-if.or.jp/plaza/

UBND TP Kikuchi 菊池市隈府888 8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Anh, tiếng Hàn
https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/110/1278.

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

Miyazaki 【Tỉnh】Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài Miyazaki

宮崎市橘通東4-8-1

ｶﾘｰﾉ宮崎地下1階

0985-41-5901

10:00～19:00 từ thứ 3 đến thứ 7
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Thái v.v.

Tiếng Việt

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

・Cần đặt lịch trước đối với những tư vấn bằng tiếng bản ngữ bởi tư vấn 

viên (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt v.v.)

https://support.mif.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

Bộ phận tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài 

tỉnh Kagoshima

鹿児島市山下町14-50

かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ1階

国際交流ﾌﾟﾗｻﾞ内

070-7662-4541

9:00～17:00 từ thứ 3 đến chủ nhật 

Nghỉ thứ 2

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.

Tiếng Việt
・Có thể tư vấn qua điện thoại https://www.pref.kagoshima.jp/af21/soudan.html

Trung tâm tư vấn dành cho người dân TP Kagoshima
鹿児島市山下町11-1

099-216-1205
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.

Tiếng Việt

http://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/shiminbu

nka/soudan/kurashi/sodan/shimin.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

Okinawa Trung tâm tư vấn dành cho người nước ngoài TP Naha

那覇市泉崎1-1-1

市民生活安全課

098-867-0111 （内線2217）

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Đa ngôn ngữ ・Sử dụng máy tính bảng (máy thông dịch) hoặc thông dịch qua điện thoại

https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/

soudan/kurasi/gaikokujinn.html

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

Fukuoka

Nagasaki

Kumamoto

Kagoshima

https://official.shinkamigoto.net/contact.php?eid

=00034
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