Cảnh sát tỉnh Gunma
(Tiếng Việt)
Các thủ tục đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Nhật.
Thi đổi bằng lái xe.

【Ｈ３０．１１．１ sửa đổi】

Những người đủ điều kiện sau đây có thể làm thủ tục đổi bằng lái xe.

◎
○
○
○

Người đăng ký cư trú tại tỉnh Gunma. （ Nếu anh/chị là người nước ngoài thì phải có đăng ký người
nước ngoài cư trú tại tỉnh Gunma）
Bằng lái xe nước ngoài của anh/chị vẫn có hiệu lực.
Sau khi anh/chị lấy bằng , anh/chị cần có thời gian sinh sống hơn 3 tháng tại nước đã cấp bằng .
Nếu anh/chị có thời gian sinh sống ở nước đã cấp bằng hơn １ năm , sẽ được miễn thời kỳ mới nhận
bằng lái（là thời kỳ phải gắn miếng dán người mới biết lái xe , và thời kỳ không được đi xe máy 2
người).

Thời gian
tiếp nhận

Anh/chị cần phải đặt hẹn trước.

①

【 Phải đặt hẹn trước qua điện thoại từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều vào ngày thường 】
②
※
※
※

Nơi tiếp
nhận
Những giấy
tờ cần thiết

Thời gian tiếp nhận là từ 1:00 chiều đến 1:30 chiều vào ngày thường.
Không tiếp nhận vào ngày lễ và những ngày nghỉ liên tiếp cuối và đầu năm.
Chỉ tiếp nhận những người đã đặt hẹn trước .
Nếu anh/chị không biết tiếng Nhật, cần đến cùng với người thông dịch.

Quầy tiếp nhận cho thi bằng lái xe
Tầng ２ Trung Tâm Tổng Hợp Giao Thông tỉnh Gunma ( Sougou Koutsu Senta)
Đơn xin cấp bằng lái xe（Anh/chị có thể nhận được đơn này tại quầy tiếp nhận thi
bằng lái xe hoặc tại quầy tiếp nhận của Hiệp Hội An Toàn Giao Thông trong Trung
Tâm Tổng Hợp Giao Thông ）
○ Bằng lái xe nước ngoài
※ Kèm theo bản copy(size A4)của bằng lái xe nước ngoài(cả mặt trước và mặt sau)
※ Nếu bằng lái xe nước ngoài của anh/chị không ghi ngày cấp và ngày đổi bằng ,
anh/chị cần có giấy tờ chứng minh(hoặc các ký lục cuả bằng)cho biết những ngày
đó từ nước đã cấp bằng lái xe.
○ Hộ chiếu（có ghi ngày xuất nhập cảnh . Bao gồm hộ chiếu đã hết hạn）
※ Kèm theo bản copy(size A4)của trang có hình ảnh khuôn mặt anh/chị.
Đối với người không còn giữ hộ chiếu cũ hoặc đã xuất nhập cảnh qua cửa tự động
sẽ không thể xác nhận được dấu xuất nhập cảnh , cần phải có ký lục ghi ngày xuất
nhập cảnh của nước đã sử dụng cửa xuất nhập cảnh tự động .
○ Bản dịch sang tiếng Nhật của bằng lái xe nước ngoài
※ Bản dịch phải là của những cơ quan sau đây đã soạn ( Cơ quan có quyền cấp bằng,
Lãnh sự quán, Hội liên minh xe ôtô Nhật Bản "JAF SĐT: 027-364-5155)
○ Thẻ lưu trú
※ Kèm theo bản copy(size A4)của thẻ(cả mặt trước và mặt sau)
○ 1 bản sao giấy chứng nhận cư trú(juminhyo no utsushi)có ghi nguyên quán của
anh/chị
Với người nước ngoài , phải có bản sao giấy chứng nhận cư trú ( juminhyo no
utsushi) có ghi toàn bộ như quốc tịch v...v...(ngoại trừ số cá nhân）
※ Kèm theo 1 bản copy (size A4) của ｢ bản sao giấy chứng nhận cư trú (juminhyo
no utsushi)｣
○

※ Không tiếp nhận bản copy của 「 bản sao giấy chứng nhận cư trú (juminhyo no
utsushi) 」do thị trưởng , thành phố đã cấp.

○

1 tấm hình dùng cho đơn xin cấp bằng lái xe
Hình chiều dài 3cm × chiều ngang 2.4cm
Hình chụp trong vòng 6 tháng
Hình không đội mũ, từ ngực trở lên(1/3 toàn thân), không có bối cảnh phía sau .
Bằng lái xe Nhật Bản(bao gồm cả bằng đã mất hiệu lực) Nếu có thì mang theo.
Với người đã từng có bằng lái xe Nhật, hãy mang đến bằng lái xe hết hạn đó hoặc
Giấy chứng minh lý lịch lái xe.
Tùy nước đã cấp bằng lái, những giấy tờ anh/chị cần chuẩn bị có khác nhau . Nếu có
điều gì không rõ , hãy hỏi khi ĐT đặt hẹn trước .
Bằng lái xe quốc tế (nếu anh/chị có)

※

Những người xin cấp bằng lái xe lần đầu tiên sau khi bị phạt thu hồi bằng lái xe, cần

○

○
○

・
・
・

chuẩn bị "Giấy chứng minh hoàn thành khóa học dành cho người bị thu hồi bằng lái".
Những điều
khác

○
○
○

Bằng lái xe Nhật Bản sẽ được cấp sau khi xác nhận anh/chị có đủ kỹ thuật lái xe
an toàn.
Theo kết quả thẩm tra các giấy tờ, có trường hợp cơ quan chúng tôi không thể tiếp
nhận hoặc yêu cầu anh/cḥi chuẩn bị thêm giấy tờ khác.
Những người có thẻ ID (thẻ chứng minh) của nước đã cấp bằng thì mang kèm theo.

Lệ phí
Hạng
Lệ phí thi
Lệ phí cấp bằng
Tổng

Hạng chuẩn thường
¥ ４，１００
¥ ２，０５０
¥ ６，１５０

Hạng thường
¥ ２，５５０
¥ ２，０５０
¥ ４，６００

Xe gắn máy
¥ ２，６００
¥ ２，０５０
¥ ４ ，６５０

Xe máy dưới 50cc
¥ １，５００
¥ ２，０５０
¥ ３，５５０

Quá trình làm thủ tục
Nước được áp dụng
chế độ miễn một
phần thi cấp bằng
lái xe

Tiếp nhận
⇒

⇒
Kiểm tra khả năng thích ứng lái xe

Điền vào đơn xin cấp bằng lái xe
⇒

⇒
Tiếp nhận

Thẩm tra các giấy tờ
⇒

⇒
Điền vào đơn xin cấp bằng lái xe

⇒

⇒
Thẩm tra các giấy tờ

Nước không được
áp dụng chế độ

Kiểm tra khả năng thích ứng lái xe
⇒
Thi lý thuyết
(ngày sau)
⇒
Thi đậu
⇒
Thi kỹ thuật lái xe
⇒
Thi đậu
⇒

Chụp hình
(ngay trong ngày)※ 1

Chụp hình
(ngày sau)

※１
※

⇒

⇒
Cấp bằng lái xe
(ngay trong ngày)※ 1

Cấp bằng lái xe
(ngày sau)

Cũng có trường hợp bằng lái xe sẽ được cấp vào ngày sau.

Bằng lái xe sẽ được cấp vào khoảng 4 giờ. Tuy nhiên, thời gian cấp bằng lái sẽ thây dổi do số lượng
người đự thi trong mỗi ngày.

Mọi chi tiết xin liên hệ
Ban Bằng Lái Xe（Phòng thi lý thuyết）sđt: ０２７－２５３－９３００
Thi cấp bằng lái xe

