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

Shiga

大津市におの浜1-1-20

滋賀県国際協会内

077-523-5646

10:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
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, fax
http://www.s-i-a.or.jp

【Thành phố Ootsu】Phòng tư vấn cá nhân miễn phí 

dành cho người nước ngoài

大津市浜大津4-1-1

明日都浜大津2階

大津市国際交流ｻﾛﾝ

077-524-4711

17:30～19:30 thứ tư (thứ 2 của tháng) Tiếng Nhật
・Cần đặt lịch trước qua mail (info@oiga.jp)

・Cần có người phiên dịch đi cùng
https://oiga.jp/support/free_consultation/

Ban chính sách nhân quyền UBND TP Hikone

彦根市大東町2-28

彦根駅西口仮庁舎4階

0749-30-6113

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung ・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/sodan/5/12

171.html

Trung tâm tư vấn dành cho người nước ngoài 

TP Omihachiman

近江八幡市桜宮町236

市役所内

0748-26-7092

9:00～16:30 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha v.v.

Ngôn ngữ khác
・Tư vấn qua email omihachimankokusaikyokai@gmail.com

https://www.city.omihachiman.lg.jp/kurashi/anz

en/8/5627.html

Trung tâm tư vấn đời sống cho người nước ngoài ở 

TP Ritto

栗東市安養寺1-13-33

077-551-0293
13:00～17:00 thứ 4 Tiếng Bồ Đào Nha

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến

・Có thể tư vấn qua điện thoại

http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/shiminseisaku/

jichishinko/gyoumu/kokunaikokusai/1650.html

Ban kế hoạch bộ phận quản lý cộng sinh đa văn hóa 

TP Yasu 

野洲市小篠原2100-1

市役所企画調整課

077-587-6039

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

Tiếng Việt
・Sử dụng gọi video

https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kikakuchouse

i/gaikokujin_muke/1611211046460.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài TP Konan 

(phía tây)

湖南市石部中央1-1-1 

市西庁舎1階 人権擁護課

0748-77-8512

8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 Đa ngôn ngữ
https://www.city.shiga-

konan.lg.jp/corona/soudan/index.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài TP Konan  

(Hội quốc tế)

湖南市石部中央1-1-1 4階

湖南市国際協会 

0748-69-7530

8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 Đa ngôn ngữ
https://www.city.shiga-

konan.lg.jp/corona/soudan/index.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài TP Konan 

(phía đông)

湖南市中央1-1 

市東庁舎総合受付 

0748-72-1290

8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 Đa ngôn ngữ
https://www.city.shiga-

konan.lg.jp/corona/soudan/index.html

Trung tâm tư vấn toàn diện dành cho người nước ngoài 

thị trấn Aisho

愛荘町愛知川72

町役場内

0749-42-7684

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha v.v.

Ngôn ngữ khác

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến

・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.town.aisho.shiga.jp/soshiki/machizu

kuri/2/2/1/456.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

Phòng tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài ở 

phủ Kyoto

京都市下京区東洞院通七条下る

東塩小路町676-13ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都地下1階

京都府国際ｾﾝﾀｰ内

075-343-9666

10:00～17:00 hàng ngày

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

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

Tiếng Việt
https://www.kpic.or.jp/ 

Phòng tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài ở 

TP Kyoto

京都市左京区粟田口鳥居町2- 1

京都市国際交流会館内

①075-752-3511

②075-752-1166

①9:00～19:00 từ thứ 3 đến chủ nhật

②9:00～17:00 thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6

Nghỉ thứ 2 (nếu rơi vào ngày lễ thì nghỉ bù vào ngày 

tiếp theo)

Tiếng Anh (thứ 3, thứ 5)

Tiếng Trung (thứ 4, thứ 6)

・Có thông dịch viên thông dịch khi tư vấn trực tiếp và qua điện thoại

・Có người thứ 3 thông dịch cho các cơ quan nhà nước
http://www.kcif.or.jp/ 

Phòng tư vấn đời sống cho người nước ngoài

京都市左京区粟田口鳥居町2-1

京都市国際交流会館内

075-752-3511(事業課)

9:00～21:00 từ thứ 3 đến chủ nhật
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn v.v.

Ngôn ngữ khác
・Có nhân viên và tình nguyện viên tư vấn http://www.kcif.or.jp/

Phòng tư vấn pháp luật, visa

京都市左京区粟田口鳥居町2-1

京都市国際交流会館内

075-752-3511(事業課)

13:30～16:00 hai lần một tháng (thời gian tư vấn 

khoảng 30 phút)

Tiếng Anh, tiếng Trung

Ngôn ngữ khác
・Tư vấn chuyên môn bởi luật sư và công chứng viên hành chính http://www.kcif.or.jp/

Ngày hội tư vấn 

京都市左京区粟田口鳥居町2-1

京都市国際交流会館内

075-752-3511(事業課)

13:00～17:00 bốn lần một tháng 

(thời gian tư vấn 30 phút, tư vấn tâm lý 60 phút)

Tiếng Anh, tiếng Trung

Ngôn ngữ khác

・Tư vấn về pháp luật, visa, thuế quan, bảo hiểm xã hội, lương hưu, 

điều kiện lao động

・Tư vấn về các mối băn khoăn, trăn trở  

http://www.kcif.or.jp/
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Khu thông tin dành cho người nước ngoài phủ Osaka

大阪市中央区本町橋2-5

ﾏｲﾄﾞｰﾑおおさか5階

大阪府国際交流財団内

06-6941-2297

9:00～20:00 từ thứ 2 đến thứ 6

9:00～17:30 từ thứ 3 đến thứ 5

13:00～17:00 chủ nhật (thứ 2 và thứ 4 của tháng)

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ 

Đào Nha v.v.

Tiếng Việt

・Điện thoại, email, fax (tiếng Anh, tiếng Nhật)

・Có thể tư vấn trực tiếp tại nơi tư vấn 

・Chủ nhật thứ 4 của tháng có tư vấn bởi luật sư hoặc công chứng viên 

hành chính 

http://www.ofix.or.jp/life/index.html

Trung tâm tư vấn dành cho người nước ngoài

大阪市天王寺区上本町8-2-6

大阪国際交流ｾﾝﾀｰ内 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮ ﾝｾﾝﾀｰ

06-6773-6533

9:00～19:00 từ thứ 2 đến thứ 6

9:00～17:30 thứ 7, chủ nhật, ngày lễ

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

Tiếng Việt 

・Có thể tư vấn trực tiếp, qua điện thoại, email

※Tư vấn qua điện thoại, email chỉ chấp nhận tiếng Anh, tiếng Trung, 

tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Philippin, tiếng Nhật 

http://www.ih-osaka.or.jp/

Trung tâm giao lưu quốc tế TP Sakai
堺市堺区中瓦町1-4-24

堺東EH第三ﾋﾞﾙ5階

10:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung v.v.

Tiếng Việt 

・Không cần đặt lịch trước

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/kokusai/kyosei

/seikatsu/seikatsu_sodan.html

Bộ phận tư vấn, hướng dẫn hành chính dành cho 

người nước ngoài TP Toyonaka

豊中市中桜塚3-1-1 

市役所第1庁舎5階　人権政策課

06-6858-2730

10:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh (thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6)

Tiếng Trung (thứ 4) 

Ngôn ngữ khác (cần đặt lịch trước)

・Hướng dẫn, tư vấn về hành chính
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gaku

shu/kokusai/soudan.html

Trung tâm tư vấn các vấn đề liên quan đến giao lưu 

quốc tế, đời sống của người nước ngoài TP Toyonaka

豊中市玉井町1-1-1  6階

とよなか国際交流ｾﾝﾀｰ

06-6843-4343

11:00～16:00 thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn v.v.

Tiếng Việt
・Tư vấn về đời sống bởi người ủy nhiệm https://a-atoms.info/

Trung tâm giao lưu quốc tế TP Ikeda

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài

池田市城南3-1-40

池田市保健福祉総合センター2階

072-735-7588

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 7

Tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Indonesia, tiếng 

Trung v.v.

Ngôn ngữ khác

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến http://facebook.com/ikedamulticulturalcenter

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài TP Yao 

(bộ phận vệ tinh)

八尾市安中町8-5-30 

安中人権ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

072-922-3232

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Việt ・Cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến https://www.city.yao.osaka.jp/0000025084.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài TP Yao 

(bộ phận vệ tinh)

八尾市桂町2-37 

桂人権ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

072-922-3232

9:00~17:00 từ thứ 2 đến thứ 4, thứ 6 Tiếng Trung, tiếng Hàn (thứ 4) ・Cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến https://www.city.yao.osaka.jp/0000025084.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài TP Yao 

(bộ phận chủ chốt)

八尾市旭ヶ丘5-85-16

八尾市生涯学習ｾﾝﾀｰかがやき

072-924-3337

9:00～17:00 từ thứ 3 đến thứ 6, chủ nhật

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.

Tiếng Việt (thứ ba, thứ năm, thứ sáu, chủ 

nhật (đầu tiên và thứ 3 của tháng))

https://www.city.yao.osaka.jp/0000025084.html

Tổ chức phi lợi nhuận

Hội giao lưu quốc tế TP Neyagawa

寝屋川市秦町41-1 

市民会館内 1階

072-811-5935

13:00～17:00 từ thứ 3 đến thứ 7
Tiếng Anh

Ngôn ngữ khác

・Tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại

・Đối tượng tư vấn là những người nước ngoài đang sống, làm việc và 

học tập trong thành phố

https://www.city.neyagawa.osaka.jp/kurashi/kom

okubetsu/kurasi_kankyou/soudan/15156467813

79.html

Phòng hỗ trợ quốc tế hóa khu vực TP Matsubara

松原市阿保1-1-1 

市役所5階市民協働課

072-337-3103

9:00～17:30 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha

Ngôn ngữ khác
・Cần đặt lịch trước (trực tiếp hoặc qua điện thoại)

https://www.city.matsubara.lg.jp/bunka/chiiki/13

182.html

【TP Minoh】Bộ phận tư vấn đa ngôn ngữ các vấn đề 

đời sống

箕面市小野原西5丁目2-36

箕面市立多文化交流ｾﾝﾀｰ

072-727-6912

9:00～17:00 từ thứ 3 đến chủ nhật, ngày lễ

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.

Tiếng Việt (11:00～14:30 thứ ba (thứ 2 và 

thứ 4 của tháng)

・Cố gắng liên lạc trước khi đến

・Có thể tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại

https://mafga.or.jp/ability/individual/ab_talk/

Ban kết nối người dân TP Habikino 
羽曳野市誉田4-1-1

072-958-1111（内線1060、1070）

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～12:45

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

Ngôn ngữ khác

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến

・Có thể tư vấn qua email

https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shiminjin

ken/shimin_kyodo/sodan_madoguchi/index.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài ở 

TP Settsu

摂津市三島1-1-1

新館2階 自治振興課

06-6383-1357

10:00～12:00 thứ 3 (thứ 2 của tháng) (Tiếng Trung) Tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha

・Tiếp nhận đặt lịch tư vấn trong ngày từ 9 giờ đến 11 giờ 30 phút 

(có thể đặt qua điện thoại)

・Chỉ tư vấn trực tiếp 

https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/seikatuk

annkyou/jichishinkouka/shiminsoudan/2678.htm

l

Trung tâm thông tin cộng sinh đa văn hóa 

TP Higashiosaka

東大阪市荒本北1-1-1

市役所本庁舎16階

06-4309-3155

10:00～17:30 từ thứ 2 đến thứ 7

Nghỉ trưa 12:00～12:45

9:00～12:00 thứ 7 (thứ 4 của tháng)

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

Ngôn ngữ khác

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến

・Có thể tư vấn qua điện thoại

http://www.city.higashiosaka.lg.jp/bunkoku/inde

x500.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 cộng sinh đa văn hóa 

Hyogo (Trung tâm thông tin dành cho người nước 

ngoài ở tỉnh Hyogo)

神戸市中央区東川崎町1-1-3

神戸ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ6階

078-382-2052

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

Tiếng Việt

https://www.hyogo-

ip.or.jp/shisetsuannai/infocenter/index.html

Trung tâm tư vấn tổng hợp cộng sinh đa văn hóa 

Hyogo (Mạng lười hỗ trợ người nước ngoài NGO 

Kobe)

神戸市中央区中山手通1-28-7

ｶﾄﾘｯｸ神戸中央教会内

078-232-1290

9:00～17:00 thứ 7, chủ nhật
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha v.v.

Tiếng Việt
http://gqnet.webcrow.jp/

Trung tâm cộng đồng quốc tế Kobe

神戸市中央区浜辺通5-1-14

神戸商工貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2F

078-291-8441

10:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tư vấn qua điện thoại 9:00～

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha 

v.v.

Tiếng Việt (thứ 2, thứ 4)

・Không cần đặt lịch trước khi đến

・Có thể tư vấn qua điện thoại
http://www.kicc.jp/kicc/index.html

Trung tâm tư vấn dành cho người nước ngoài 

TP Himeji

姫路市安田4-1 姫路市役所1階

市民相談ｾﾝﾀｰ内

079-221-2159

10:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00

13:00～17:00 hàng ngày (Tiếng Việt)

Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, 

tiếng Trung v.v.

Tiếng Việt

https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/000000626

0.html

Các tổ chức hỗ trợ tư vấn dành cho người nước ngoài　＝Khu vực Kinki＝
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Trung tâm tư vấn dành cho người nước ngoài 

TP Himeji (tư vấn tại nhà)

・火曜日

姫路市城東町122ｰ2

城東町総合ｾﾝﾀｰ内

・水曜日

姫路市花田町小川553-2

高木総合ｾﾝﾀｰ内

・木曜日

姫路市四郷町見野964-5

見野の郷交流館内

080-6158-4445

13:00～17:00 từ thứ 3 đến thứ 5 Tiếng Việt

・Cố gắng đặt lịch trước

・Có thể tư vấn qua điện thoại

・Chỉ tư vấn qua điện thoại trong thời gian làm việc

・Cũng có trường hợp phải nghỉ do hoàn cảnh

https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/000000626

0.html

Trung tâm giao lưu Ashiyashi TP Shioashi 兵庫県芦屋市海洋町7-1
9:00～17:30

Nghỉ thứ 4

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây 

Ban Nha

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
https://www.ashiya-sec.jp/index.html

Bộ phận tư vấn về đời sống trong môi trường khác văn 

hóa TP Takarazuka

宝塚市南口2-14-1-3 ｻﾝﾋﾞｵﾗ1番館3階 

宝塚市立国際・文化ｾﾝﾀｰ内

0797-71-7633、0797-76-5917

10:00～12:00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ 4)

10:00～15:00 thứ 7 

Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh

Ngôn ngữ khác
http://www.tifa.be/

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

TP Takarazuka

宝塚市東洋町1-1 

市役所内

0797-77-2009

13:00～16:00 thứ 3 đầu tiên của những tháng lẻ
Tiếng Anh

Ngôn ngữ khác
・Cần đặt trước (trực tiếp hoặc qua điện thoại)

https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kurashi/10

00068/1039988/1039049.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài TP Miki

三木市上の丸町10-30

市役所4階国際交流プラザ内

0794-89-2315

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

Ngôn ngữ khác

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/14/23416.ht

ml

Hội giao lưu quốc tế TP Takasago
高砂市荒井町千鳥1-1-1

079-443-9132

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh http://tia.world.coocan.jp

Trung tâm giao lưu văn hóa TP Sanda

三田市駅前町2-1 三田駅前一番館6階

まちづくり協働ｾﾝﾀｰ内

079-559-5164

10:00～17:00 từ thứ 4 đến thứ 2

Nghỉ trưa 12:30～13:30
Tiếng Anh, tiếng Trung

https://www.city.sanda.lg.jp/machizukuri/kokusa

i/internationalplaza.html

Ban kế hoạch chính sách thị trấn Inagawa 

(Bộ phận hỗ trợ đời sống dành cho người nước ngoài)

猪名川町上野字北畑11-1

本庁舎2階

072-766-8711

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 5

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh ・Cần đặt lịch trước

https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/kikakus

omu/kikaku/kurashi/kokusai/1416291043365.ht

ml

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 Nara (trong trung tâm hỗ trợ người nước ngoài 

tỉnh Nara)

奈良市三条本町8-1

ｼﾙｷｱ奈良2階

0742-81-3420

9:00～17:00 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 http://www.pref.nara.jp/31640.htm

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 

TP Kashihara 

橿原市四条町818-9

まちづくり国際交流ｾﾝﾀｰ内

0744-23-9908

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

Ngôn ngữ khác
https://nara-c.net/

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 giao lưu quốc tế tỉnh Wakayama
和歌山市手平2-1-2 ﾋﾞｯ ｸﾞ愛8階

073-435-5240
10:00～18:30 từ thứ 5 đến thứ 3 Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Philippin

・Cần đặt lịch trước khi đến

・Tiếp nhận tư vấn qua điện thoại, email
http://www.wak-kokusai.jp/index

Trung tâm giao lưu quốc tế TP Tanabeshi
田辺市高雄1-23-1

0739-26-4908

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ trưa 12:00～13:00
Tiếng Anh (trừ chiều thứ 3 và thứ 6)

・Cần đặt lịch trước khi đến

・Có thể tư vấn qua email

http://www.city.tanabe.lg.jp/shougai/suishin/kok

usaikouryu/index.html
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