
 

LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY BẰNG LÁI XE (ĐĂNG KÝ)  

ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

Những tài liệu cần thiết khi đăng ký bằng lái xe 

       Bằng lái xe trong nước Nhật (đối tượng có bằng lái xe) 

 Đối tượng không có bằng lái xe trong nước Nhật 

① Đối tượng đang được cấp 「giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt」và 「thẻ ngoại 

kiều」 

Bản sao giấy đăng ký cư trú          1 bộ        (Không chấp nhận bản photo) 

 Bản ghi quốc tịch nhưng không ghi mã số cá nhân (my number) 

 Bản trong vòng 6 tháng kể từ ngày phát hành (bản nộp khi tham gia thi tại trung 

tâm lái xe lần cuối có hạn trong vòng 6 tháng) 

            Chú ý: 「Thẻ ngoại kiều」được cấp cho những vị đang lưu trú tại Nhật mà có tư cách  

            lưu trú kỳ hạn trên 3 tháng. 

            Không cấp thẻ ngoại kiều cho đối tượng tư cách lưu trú công vụ và ngoại giao, tư cách  

            lưu trú ngắn hạn. 

            Đối với những vị vĩnh trú đặc biệt thì được cấp giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt  

            chứ không phải thẻ ngoại kiều. 

② Những vị không được tiếp nhận áp dụng sổ hộ khẩu (không được cấp thẻ ngoại kiều) 

Cần thiết có hộ chiếu 

Ngoài ra, cần có nơi sinh sống (địa chỉ lưu trú như khách sạn ) và giấy tờ hiểu được 

địa điểm nơi làm việc. 

*Hình thức đề xuất 

I. Nhận 「thẻ ngoại kiều」tại quầy giao dịch của thành phố thị trấn,  tiếp nhận 

phát hành giấy đăng ký cư trú. 

II. Chuyển đổi từ bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Nhật (các loại xe phổ 

thông) 

Địa điểm đăng ký: Trung tâm thi bằng lái xe      Bằng cấp dự thi: lưu 

trú tổng cộng trên 3 tháng tại nước đó sau khi lấy được bằng 

 



      Ví dụ những tài liệu có thể xác nhận chính chủ (những vị có bằng lái xe thì không  

       cần) 

      ・Thẻ ngoại kiều       ・Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt     ・Hộ chiếu    

      ・Thẻ ghi mã số cá nhân     ・Thẻ căn cước       ・Thẻ bảo hiểm sức khỏe 

・ Ngoài ra, cần giấy tờ đầy đủ để xác nhận người đăng ký bằng lái là chính chủ.  

Bằng lái xe được cấp theo quy định của pháp luật của văn phòng chính phủ, giấy phép 

và giấy chứng nhận bằng cấp. 

Văn bản đầy đủ để chứng minh thân phận đối với viên chức cấp bởi văn phòng chính 

phủ. 

Trường hợp xác nhận chính chủ bằng việc điều tra cần thiết về những giấy tờ như thẻ 

nhân viên của công ty tư nhân, thẻ học sinh 

       Ảnh dùng để đăng ký (chụp tại trường khi nhập học), phí, con dấu (dấu được đăng        

         ký tại tòa thị chính) 

 Điều kiện đăng ký bằng lái (thi bằng)  *Cũng có trường hợp có những điều kiện ngoài những điều dưới đây 

      Không phù hợp vì nguyên nhân bị truất quyền tham dự thi bằng lái 

        ・Những vị chưa đạt tới độ tuổi tiêu chuẩn (xe phổ thông・xe bán tải・xe đặc thù  cỡ 

          lớn・ xe móc  kéo・xe máy cỡ lớn ~18 tuổi    Xe máy phổ thông・xe gắn máy ~ 16 tuổi)         

        ・Những vị  chưa trải qua hết kỳ hạn bị bác bỏ bằng lái 

       ・Trường hợp có nguy cơ gây trở ngại đến lái xe an toàn (bác bỏ・bảo lưu, hủy bằng   

           ・đình chỉ  đối với trường hợp của người đã lấy bằng) 

          *Trường hợp mà bản thân nghĩ là có khả năng trở thành đối tượng bị bác bỏ thi do đang  

            bị một căn bệnh nhất định nào đó thì hãy liên lạc trước với trung tâm thi bằng lái xe  

            (quầy thảo luận sát hạch lái xe) 

     Những vị có khả năng thi lý thuyết bằng tiếng Nhật và tiếng Anh (chỉ tại trung tâm thi  

        bằng lái) 

        ・Tiến hành thi kỳ thi lý thuyết lấy bằng tạm thời ([hình thức đúng sai O×] 50 câu) chỉ 

         bằng tiếng Nhật tại trường dạy lái xe. 



        ・Những vị cần sách giáo khoa lý thuyết bản tiếng Anh có thể mua tại trường. 

        ・Tại trường có chuẩn bị sẵn câu hỏi luyện tập thi lý thuyết bằng tiếng Anh và tiếng Nhật,       

          có thể sử dụng tự do. Tuy nhiên, không được mang ra khỏi lớp học trong trường hay 

          mang về. 

[Những mục chú ý tương ứng với việc nhập trường] 

* Những vị không hiểu rõ tiếng Nhật thì phải đi cùng người có khả năng phiên dịch khi đăng ký 

nhập trường, cần thiết tiếp nhận giải thích từ trường. 

* Người phiên dịch thì có thể cùng lên xe trong lúc huấn luyện (ngoại trừ huấn luyện có nhiều 

học viên ...), nhưng không thể cùng lên khi trong lúc kiểm định. Đào tạo lý thuyết cũng có thể 

ngồi cùng trong lớp nhưng không được làm phiền tới các học viên khác như nói chuyện. 

* Tại quầy lễ tân của trường (văn phòng) có sử dụng máy hỗ trợ dịch (máy biên dịch, 74 tiếng) 

có khả năng đối thoại đơn giản. 

 

               

 

   

 


