
 

Nếu có đề nghị từ nạn nhân của những hành vi như bạo lực (DV), 
rình rập theo dõi bởi vợ hoặc chồng, ngược đãi trẻ em hay những 
hành vi tương tự, thì có thể hạn chế việc xem sổ đăng ký thường 
trú cơ bản. 
 

 

Đối với những người là nạn nhân của hành vi bạo lực (DV) hoặc theo dõi rình rập bởi 

vợ hoặc chồng, ngược đãi trẻ em hay những hành vi tương tự (dưới đây gọi là nạn 

nhân DV), quận, huyện, thành phố sẽ có những biện pháp hỗ trợ như hạn chế về việc 

xem hoặc cấp bản sao một phần của sổ đăng ký thường trú cơ bản và giấy thường trú 

cho người gây hại. 

Thông tin chi tiết hãy liên hệ với quận huyện, thành phố nơi bạn sinh sống.  

 

【Khái quát về các biện pháp hỗ trợ】  

１  Mục đích 

Ngăn chặn sử dụng bản sao 1 phần của sổ đăng ký thường trú cơ bản và giấy thường 

trú với mục đích không chính đáng, để bảo vệ những nạn nhân DV. 

 

２  Tiếp nhận đề nghị  

Thị trưởng quận, huyện, thành phố sẽ tiếp nhận các yêu cầu từ các nạn nhân DV được 

liệt kê trong mục 1, để yêu cầu thực hiện các biện pháp hỗ trợ được liệt kê trong mục 3. 

Thị trưởng quận, huyện, thành phố sẽ xác nhận và nghe những ý kiến của trung tâm tư 

vấn hỗ trợ bạo lực gia đình, cảnh sát, trung tâm tư vấn trẻ em vv về tính quan trọng của 

các biện pháp hỗ trợ. 

 

３  Biện pháp hỗ trợ 

Trong trường hợp người gây hại đã rõ ràng, chúng tôi sẽ không cấp hoặc cho xem với 

(lý do bất chính) đối với yêu cầu hay đề nghị từ người gây hại. 

Về đề nghị từ bên thứ 3, để ngăn chặn việc người gây hại mạo danh bên thứ 3 xin xem 

hay cấp giấy tờ, chúng tôi sẽ tiến hành 1 cách nghiêm ngặt việc xác nhận danh tính và 

yêu cầu xuất trình ảnh đã được dán trên thẻ đăng ký thường trú cơ bản. 

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt hơn về lý do yêu cầu, nhằm mục 

đích ngăn chặn việc bên thứ 3 nhận lời nhờ từ người gây hại để yêu cầu cho xem hoặc 

xin cấp giấy tờ. 


