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 Trong“Cẩm nang hướng dẫn sinh hoạt ở thành phố Nagahama” được ghi quy tắc và thông tin 

cần thiết cho người nước ngoài ở thành phố Nagahama sinh sống bình yên. Nếu bạn có vấn đề gì 

hoặc thắc mắc gì thì cứ liên lạc với thành phố hay những người gần nhà mình. 

 

  

 Thành phố Nagahama nằm ở khu vực phía Đông Bắc tỉnh Shiga, phía Bắc giáp tỉnh Fukui, phía 

Đông giáp tỉnh Gifu. Xung quanh giáp dãy núi Ibuki và Hồ Biwa, trung ương có Đồng bằng Kohoku 

mà sông Ane, sông Takatoki và sông Yogo, v.v. ... đã hình thành và bên bờ hồ những con chim tập 

hợp. Thành phố là một nơi có môi trường thiên nhiên đẹp trong tỉnh Shiga. 

 Hơn nữa, thành phố nằm ở giữa khu vực kinh tế như Keihanshin (Kyoto, Osaka, Kobe), Chukyo 

và Hokuriku, là một nơi rất tiện lợi vì giao thông phát triển cao.  

Thành phố Nagahama có nhiều di sản lịch sử như Đường Hokkoku Kaido, Đường Hokkoku 

wakioukan endo (Đường ngắn nhất nằm giữa Đường Hokkoku Kaido và Đường Nakasendo), 

Thành Nagahama, Thành Odani, Shizugatake, Anegawa Kosenjyo của thời Sengoku, Chùa 

Hogonji ở đảo Chikubushima và có nhiều Kannon như Kannon có 11 mặt của Chùa Doganji. 

Cuốn sách du lịch của Thành phố Nagahama bằng nhiều ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng 

Trung Quốc (Chữ Hán phồn thể, Chữ Hán chính thể) được phân bố tại toà thị chính thành phố 

Nagahama, Cục xúc tiến Bắc bộ hoặc các Chi nhánh. Trang web về du lịch trong khu vực 

Nagahama, Maibara, Okubiwako thì như sau.  Trang này cũng được dịch sang tiếng Anh, tiếng 

Hàn, tiếng Trung Quốc (Chữ Hán phồn thể, Chữ Hán chính thể). 

 

 

 

 Trong thời Tensho (năm 1573 - năm 1593) ông Hideyoshi Hashiba (Trong thời sau tên đã được 

thay đổi đến Hideyoshi Toyotomi.) đã thay đổi tên nơi từ Imahama đến Nagahama và thành lập 

phố phường như Rakuichi. Những người buôn bán ở gần thành Odani, v.v. ... đã tập trung tại phố 

phường đó mà nó có thể được nói là cơ sở của Nagahama.  

Trong năm 18 thời Heisei (năm 2006) thành phố Nagahama, Azai-cho và Biwa-cho tức là 1 thành 

phố và 2 cho(町) đã được thôn tính. Sau đó vào ngày 1 tháng 1 năm 22 thời Heisei (năm 2010) 

thành phố Nagahama, Torahime-cho, Kohoku-cho, Takatsuki-cho, Kinomoto-cho, Yogo-cho, 

Nishiazai-cho tức là 1 thành phố và 6 cho(町) đã được thôn tính, thành phố Nagahama như bây 

giờ đã được thành lập. 

Trang web về du lịch trong khu vực Nagahama, Maibara, 

Okubiwako 

https://kitabiwako.jp 
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【Khí hậu】Từ mùa xuân đến mùa thu thì khí hậu dễ chịu nhưng trong mùa đông gió theo mùa tới 

từ biển Nhật Bản và có tuyết nhiều. 

 

 

 

 

 

 

Người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú tại Nhật Bản hay đã được cấp thẻ lưu trú hoặc Giấy chứng 

minh người vĩnh trú đặc biệt, đã sinh ra tại Nhật Bản phải khai báo nơi cư trú. ‘Thẻ lưu trú’ là như 

Giấy chứng minh nhân dân nên bạn phải thường xuyên mang theo trong người. Đối với ‘Giấy chứng 

minh người vĩnh trú đặc biệt’, bạn không cần thường xuyên mang theo trong người nhưng khi được 

yêu cầu xem thì phải theo yêu cầu đó. 

 

◆Thẻ lưu trú 

  Những người nước ngoài nhập cảnh tại sân bay chính sẽ được cấp thẻ lưu trú tại sân bay khi 

nhập cảnh. Trường hợp nhập cảnh tại sân bay khác thì sẽ được ghi ‘Thẻ lưu trú sẽ cấp sau’ trên hộ 

chiếu. (Tuy nhiên, đối với những người nước ngoài nhập cảnh trong thời gian ngắn như dưới 3 tháng 

thì không được cấp thẻ lưu trú và không được làm phiếu cư trú.) 

Đối với những người nước ngoài đã sinh ra tại Nhật Bản thì Thẻ lưu trú sẽ được cấp sau khi Cục 

quản lý xuất nhập cảnh cho phép lưu trú. (Hãy làm thủ tục xin phép lưu trú trong vòng 30 ngày từ 

ngày sinh ra.) 

 

◆Thủ tục về địa chỉ 

  Những người nước ngoài được cấp Thẻ lưu trú hay Giấy chứng minh người vĩnh trú đặc biệt phải 

khai báo nơi cư trú đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trường hợp làm thủ tục thay đổi nơi cư trú như 

cá nhân chuyển từ thành phố khác đến thành phố Nagahama, cá nhân chuyển địa chỉ mới trong 

phạm vi  thành phố Nagahama, cá nhân chuyển từ thành phố Nagahama đến thành phố khác, hãy 

２．Các loại thủ tục, chứng nhận 各種届出・証明 

（１）Thủ tục về địa chỉ, v.v. ...  住居地等の届出 

【Dân số】116,245 người 

46,778  hộ gia đình 

（người nước ngoài trong đó  3,745 người）  

【Diện tích】681.02 ㎢ 

(Đông Tây khoảng 25km, Bắc Nam khoảng 40 

km)  

Cập nhật ngày 1 tháng 6 năm 3 thời Reiwa 

(năm 2021) 

 


