
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 (một cửa) dành cho người 
nước ngoài TP Toyama

富山市牛島新町5-5 

ｲﾝﾃｯｸﾋﾞﾙ4階

076-441-6330

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha 
v.v.
Tiếng Việt (thứ 3, thứ 5)

・Có thể tư vấn qua điện thoại http://www.tic-toyama.or.jp/vietnam/

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

富山市新富町1-2-3 

CiCビル３階

076-443-2040

10:00～21:00
Nghỉ theo lịch của tòa nhà CiC

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

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
https://www.city.toyama.toyama.jp/kika
kukanribu/kokusaikoryusenta/kokusaik
oryusenta.html

Khu tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Takaoka

高岡市広小路7-50 

市役所1階ロビー
13:00～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

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

・Chỉ có thể tư vấn trực tiếp
https://www.city.takaoka.toyama.jp/kura
shi/gaikoku/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

Hội giao lưu quốc tế tỉnh Ishikawa
金沢市本町1-5-3

ﾘﾌｧｰﾚ3階

076-222-5950

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

・Có người bản ngữ (Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, 
tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga) (cũng có lúc không trực)
・Sử dụng máy thông dịch với các ngôn ngữ còn lại

https://www.ifie.or.jp/index.php

Bàn hỗ trợ người nước ngoài TP Komatsu
小松市小馬出町91

市役所1階市民ｻｰﾋﾞｽ課

0761-24-8231

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

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh v.v.
Tiếng Việt (thông dịch qua gọi video)

・Đây là nơi tư vấn các thủ tục hành chính
・Có thể tư vấn qua điện thoại
・Trong trường hợp muốn đặt lịch, liên lạc với Phòng Du 
lịch văn hóa (0761-24-8076)

https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/
hatsuratsukyoudou/gaikokujinjuuminsh
ien/gaikoujinjuuminshien/8767.html

Hội giao lưu quốc tế TP Komatsu
小松市小寺町乙80-1 

こまつまちづくり交流ｾﾝﾀｰ内

0761-21-2226

9:00～14:00 từ thứ 2 đến thứ 6, chủ nhật
Tiếng Bồ Đào Nha
Ngôn ngữ khác

・Đây là nơi tư vấn các vấn đề đời sống
・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://39kia.jimdofree.com/

Ban hỗ trợ người dân UBND TP Nomi
能美市来丸町1110

0761-58-2213
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Đa ngôn ngữ http://www.city.nomi.ishikawa.jp/

Hội giao lưu quốc tế TP Nomi
能美市寺井町ﾖ47

0761-57-3751
9:15～18:00 từ thứ 3 đến chủ nhật

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

https://sites.google.com/view/niea/

Ban dân cư UBND thị trấn Uchinada
河北郡内灘町字大学1-2-1

076-286-6701
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Đa ngôn ngữ ・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến

http://www.town.uchinada.lg.jp/webapp
s/www/index.jsp

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 Fukui

福井市宝永3-1-1

福井県国際交流会館情報・相談コー

ナー

0776-88-0062

9:00～18:00 thứ 4, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, 
thứ hai thứ 2 của tháng
9:00～20:00 thứ 3, thứ 5

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha 
v.v.
Tiếng Việt (thứ 7, chủ nhật)

・Buổi tư vấn miễn phí về các vấn đề hành chính liên 
quan đến xuất nhập cảnh (thứ bảy đầu tiên hàng tháng 
13:00～16:00, nếu rơi vào ngày lễ thì sẽ tổ chức với thứ 
bảy thứ 2 của tháng)
・Buổi tư vấn miễn phí về pháp luật (13:00～16:00 thứ 
bảy (thứ 3) hàng tháng)
・Buổi tư vấn pháp luật tận nơi (chủ nhật đầu tiên hàng 
tháng 13:00～16:00)
※Tất cả đều cần đặt lịch trước

https://www.f-i-a.or.jp/en/plaza/

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

敦賀市神楽町2-2-4 ｱｸｱﾄﾑ2階

福井県国際交流嶺南センター

0770-21-3455

9:30～18:00 từ thứ 3 đến thứ 7
(9:30～20:00 thứ 5)
12:00～18:00 chủ nhật (đầu tiên và thứ 3 
của tháng)

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Tiếng Việt (thông dịch qua gọi video)

・Buổi tư vấn miễn phí về các vấn đề hành chính liên 
quan đến xuất nhập cảnh (thời gian linh hoạt)
・Buổi tư vấn miễn phí về pháp luật (thời gian linh hoạt, 
thông dịch tiếng Việt qua gọi video) 
※Tất cả đều cần đặt lịch trước

https://www.f-i-a.or.jp/en/reinan/

Trung tâm (một cửa) tư vấn tổng hợp cộng 
sinh đa văn hóa TP Echizen

越前市府中1-13-7 市役所1階

0778-22-3396

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
9:00～16:45 thứ 2, thứ 5 (Tiếng Việt)

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

・Nên đặt lịch trước
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/
130010/gaikokujin/onestopcenter.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 dành cho người nước ngoài 
Yamanashi

甲府市飯田2-2-3

山梨県国際交流センター2階

055-222-3390

9:00～16:00 từ thứ 3 đến thứ 7
Tiếng Anh, tiếng Trung
Tiếng Việt 

・Có nhân viên người nước ngoài
・Sử dụng máy tính bảng (máy thông dịch) và thông dịch 
qua điện thoại

http://yia.or.jp/wordpress/?page_id=101

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Kofu

甲府市丸の1-18-1 本庁舎2階

市役所市民課⑩番窓口

055-237-5359

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

・Có thể tư vấn qua điện thoại
・Không tiếp nhận tư vấn qua email

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shi
min/tabunka/soudan.html

Hội giao lưu quốc tế TP Minamiarupusu
南ｱﾙﾌﾟｽ市鮎沢1234- 1

甲西農村環境改善ｾﾝﾀｰ1階

055-280-8345

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Anh ・Có thể tư vấn qua điện thoại, email http://maiea.org/

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

中央市臼井阿原301-1

市役所本館　市民環境課

055-274-8541

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

・Sử dụng máy tính bảng (máy thông dịch) tùy vào từng 
ngôn ngữ

https://www.city.chuo.yamanashi.jp/ind
ex.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 cộng sinh đa văn hóa tỉnh 
Nagano

長野市新田町1485-1

もんぜんぷら座3階

026-219-3068

080-4454-1899

10:00～18:00 từ thứ 2 đến thứ 7
10:00～18:00 thứ bảy (đầu tiên và thứ 3 
của tháng)
Nghỉ thứ tư (đầu tiên và thứ 3 của tháng)

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Tiếng Việt

https://www.naganoken-tabunka-
center.jp/

Khu giao lưu quốc tế TP Nagano
長野市南長野新田町1485-1

もんぜんぷら座3階

026-223-0053

10:00～18:00 từ thứ 2 đến thứ 7
Nghỉ thứ tư (đầu tiên và thứ 3 của tháng)

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

http://kokusai.sakura.ne.jp/kokusai.html

Trung tâm cộng sinh đa văn hóa Matsumoto
松本市中央1-18-1 

松本市Mｳｨﾝｸﾞ内

0263-39-1106(直通)

9:00～22:00 từ thứ 2 đến thứ 6
9:00～17:00 thứ 7, chủ nhật, ngày lễ
Nghỉ thứ tư (thứ 2 và thứ 4 của tháng)

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

・Ngày giờ tư vấn có thể bị thay đổi, hãy liên lạc trước
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email   
m.t.kyousei@gmail.com

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/s
mph/sisetu/jyouhou/center.html

Trung tâm cộng sinh đa văn hóa TP 
Matsumoto

松本市中央1-18-1 

Mｳｲﾝｸﾞ3階

0263-39-1106

9:00～22:00 từ thứ 2 đến thứ 6 (tiếp nhận 
đến 21:00)
9:00～17:00 thứ 7, chủ nhật, ngày lễ
Nghỉ thứ tư (thứ 2 và thứ 4 của tháng)

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

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
・Hãy liên lạc trước để biết các ngôn ngữ có thể tư vấn

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/s
isetu/jyouhou/center.html

Bộ phận tư vấn bằng tiếng Bồ Đào Nha 
TP Matsumoto

松本市丸の内3-7

0263-33-0001(直通)
9:30～15:30 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Bồ Đào Nha

https://www.naganoken-tabunka-
center.jp/area_info/359/

Trung tâm (một cửa) tư vấn đa ngôn ngữ 
TP Ueda

上田市大手1-11-16

市役所本庁舎1階

0268-75-2245

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

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

https://www.city.ueda.nagano.jp

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Okaya

岡谷市幸町8-1 

旧市役所庁舎1階

0266-24-3226

①9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6
②9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 5
③9:00～15:00 thứ 4

①Tiếng Anh
②Tiếng Trung
③Tiếng Bồ Đào Nha 

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email   oiea@oiea.jp
・【FAX】0266-24-3229

https://www.naganoken-tabunka-
center.jp/area_info/345/

Bộ phận tư vấn bằng tiếng nước ngoài TP 
Iida

飯田市大久保町2534 

市役所内

0265-22-4511(内線5101)

13:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Trung, tiếng Anh v.v.
Tiếng Việt (9:00～12:00)

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

https://www.city.iida.lg.jp

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
ở 
TP Suwa

諏訪市高島1-22-30

0266-52-4141
9:00～14:00 Tiếng Bồ Đào Nha

・Không cần đặt lịch trước
・Có thể tư vấn qua điện thoại

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

小諸市相生町3-3-3

0267-22-1700 (内線2311)
Thời gian linh động Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Tagalog

・Cần đặt lịch trước
・Có thể tư vấn qua email  
seisaku@city.komoro.nagano.jp

https://www.city.komoro.lg.jp/official/k
urashi_tetsuzuki/shiminkyodo/jinkensei
saku_danjokyodosankaku_tabunkakyo
sei/9153.html

Bộ phận tư vấn bằng tiếng nước ngoài 
TP Komagane

駒ヶ根市赤須町20-1

0265-83-2111
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

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

・Có công chức thành phố tư vấn (tiếng Anh)
・Cần đặt lịch trước (tiếng Trung) 

https://www.city.komagane.nagano.jp/g
yosei/kurashi_tetsuzuki/gaikokusekijum
immukeservice/madoguchi_kozato/3736
.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
ở 
TP Chino

茅野市塚原2-6-1 

市役所7階

0266‐72‐2101 (内線634)

10:00～16:00 thứ năm (thứ 3 của tháng)
Nghỉ trưa 12:00～13:00

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

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

https://www.city.chino.lg.jp

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
ở 
TP Shiojiri

塩尻市大門七番町3-3

0263-52-0280 (内線1196)
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Bồ Đào Nha

https://www.city.shiojiri.lg.jp/kurashi/ka
kushusodan/gaikokusekisiminn.html

Bộ phận tư vấn hỗ trợ người nước ngoài 
định cư ở TP Saku

佐久市中込3056

0267-62-3283

①8:30～12:30 thứ 2
②13:00～17:00 thứ 4
③8:30～12:30 thứ 6

①Tiếng Bồ Đào Nha
②Tiếng Thái
③Tiếng Trung

・Cần đặt lịch trước
・Có thể bàn bạc nếu muốn tư vấn vào thời gian khác

https://www.city.saku.nagano.jp/shisei/
profile/shimaiyukokoryu/teijushien/gaik
okuseki-soudan.html

Ban đời sống học tập Hội giáo dục TP 
Chikuma

千曲市杭瀬下2-1

026-273-1111 (内線4113)
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Anh

https://www.naganoken-tabunka-
center.jp/area_info/360/

Nagano

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

Ishikawa

Fukui

Yamanashi

Toyama



Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
ở 
TP Tomi

東御市県281-2

0268-64-5896

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 13:00～14:00

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha
Ngôn ngữ khác

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email  
seikan@city.tomi.nagano.jp

https://www.naganoken-tabunka-
center.jp/area_info/353/

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
ở 
TP Azumino

安曇野市豊科6000

0263-71-2000
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Bồ Đào Nha ・Đối tượng là người dân sống ở thành phố Azumino

https://www.city.azumino.nagano.jp/life/
1/12/397/

【Thôn Nanmoku】Ban dân cư
南牧村大字海ﾉ口1051

町役場1階

0267-96-2211

Đa ngôn ngữ
https://www.naganoken-tabunka-
center.jp/area_info/1434/

Ban dân cư và môi trường thị trấn Shimosuwa
下諏訪町4613-8

0266-27-1111 (内線143)

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 
(cần đặt lịch trước)

Tiếng Trung ・Cần đặt lịch trước
https://www.naganoken-tabunka-
center.jp/area_info/361/

UBND thị trấn Minowa
箕輪町中箕輪10298

0265-79-3111
8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

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

https://www.naganoken-tabunka-
center.jp/area_info/355/

Ban sức khỏe và phúc lợi thị trấn Takamori
高森町下市田2183-1 町役場内

0265-35-3111
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Nhật

https://www.naganoken-tabunka-
center.jp/area_info/362/

UBND thôn Achi
阿智村駒場483

0265-43-2220
18:00～19:00 từ thứ 3 đến thứ 6 Tiếng Trung https://www.vill.achi.lg.jp/

Bộ phận tư vấn tổng hợp cộng sinh đa văn 
hóa thôn Shimojyo

下條村睦沢8801-1

0260-27-2311
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Anh ・Địa chỉ email sjshomu@vill-shimojo.jp

https://www.naganoken-tabunka-
center.jp/area_info/364/

Ban tổng vụ thôn Hakuba
白馬村大字北城7025

0261-72-5000
8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Anh

https://www.naganoken-tabunka-
center.jp/area_info/356/

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 Niigata

新潟市中央区万代島5－1 

万代島ビル2階

025ｰ241ｰ1881

10:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha 
v.v.
Tiếng Việt (thứ 3)

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

http://www.niigata-
ia.or.jp/jp/ct/003_zaiken_sup/001_seika
tu_soudan/002_soudan_center.html

【TP Niigata】
Bộ phận tư vấn bằng tiếng nước ngoài

新潟市中央区礎町通3ﾉ町2086

ｸﾛｽﾊﾟﾙにいがた内

025-225-2727

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 7
Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Ngôn ngữ khác

・Cần liên lạc trước nếu cần phiên dịch
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email   kyokai@nief.or.jp

http://www.nief.or.jp/

"Quảng trường trái đất" Trung tâm giao lưu 
quốc tế TP Nagaoka 

長岡市大手通2-2-6

ながおか市民センター1階

0258-39-2714

8:30～19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
9:00～18:30 thứ 7, chủ nhật, ngày lễ
10:30～13:30 chủ nhật (đầu tiên và thứ 3 
của tháng (Tiếng Việt)

Tiếng Anh, tiếng Trung
Tiếng Việt ・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kura
shi/cate13/chikyuhiroba/ 
https://www.facebook.com/nagaoka.chik
yu.hiroba/ 

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Kamo

加茂市幸町2-3-5

市役所1階市民課

0256-52-0080 

(内線111、112、114)

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

Tiếng Anh, tiếng Nga ・Không cần đặt lịch trước

Phòng tư vấn đời sống dành cho người nước 
ngoài TP Itoigawa

糸魚川市寺町4-3-1 

ﾋﾞｰﾁ ﾎｰﾙまがたま

025-552-1511 (環境生活課)

10:00～12:00 thứ sáu (đầu tiên và thứ 3 
của tháng)

Liên lạc để biết thêm thông tin
https://www.city.itoigawa.lg.jp/1955.ht
m

Bộ phận tư vấn trung tâm giao lưu văn hóa 
quốc tế TP Jyoetsu

上越市大字土橋1914-3

上越市市民ﾌﾟﾗｻﾞ2階

025-527-3615

10:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
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.city.joetsu.niigata.jp/soshik
i/kyousei/internationalization.html

Nagano

Niigata


