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Hãy tận dụng thời gian tư vấn người nước ngoài tại bộ phận tiếp tân thuộc phòng cư dân lầu 2 trụ sở 

văn phòng ủy ban thành phố Kofu để tư vấn về các vấn đề và những bức xúc xảy ra trong cuộc sống 

hàng ngày. 

  Thời gian: Ngày thường từ Thứ 2 đến Thứ 6 

    9:00 sáng ~ 4:00 chiều 

  Địa điểm: Văn phòng Kofushi 

    Bộ phận cư dân – Phòng cư dân 

  Ngày nghỉ: Thứ Bảy, Chủ nhật 

    Ngãy lễ 

    Nghỉ cuoi năm (từ ngày 29/12 đến ngày 3/1) 

 

 

 

 

 

 

●Homepage (trang chủ) của Kofushi 

Tải các thông tin mới nhất và các mẫu đơn khác. 

  URL http://www.city.kofu.yamanashi.jp/ 

●Homepage (trang chủ) của Kofushi 

Sử dụng góc hữu ích trên trang đầu <thông tin dành cho cư dân người nước ngoài> 

●Địa chỉ hướng dẫn cư dân thành phố 

URL http://www.city.kofu.yamanashi.jp/contents/content/view/643/188/ 

 

Tư vấn người nước ngoài tại Kofu 
 

 Homepage  của Kofushi・Kofu D-Web 

http://www.city.kofu.yamanashi.jp/
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/contents/content/view/643/188/
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Cuộc sống 

（1）Hội liên hợp tự trị  
 
Xã hội Nhật Bản có quan niệm xem trọng sự gắn kết cư dân trong khu vực lân cận. Hội 

tự trị kết hợp với các doanh nghiệp địa phương để tạo ra một xã hội mà mọi cư dân có thể 

sống mà không mất đi tính độc lập, tự chủ như một tập thể tự nguyện mang tính công cộng 

mạnh mẽ. 

Chủ tịch và các lãnh đạo Hội hợp tác cùng nhau trong các hoạt động như quảng cáo 

thành phố, thông báo từ thành phố hay các đoàn thể công cộng, thu gom rác, vệ sinh công 

viên… 

Các hoạt động khác như là có thể tham gia lễ hội ở địa phương, hội vận động (thể dục 

thể thao), làm đẹp môi trường, những người nước ngoài cũng có thể đăng ký tham gia. Nếu 

có vấn đề gì không biết trong khu vực thì hãy thảo luận với lãnh đạo hoặc chủ tịch Hội tự trị. 

Liên quan đến Hội trưởng, lãnh đạo Hội tự trị thì hãy liên hệ văn phòng Hội liên hợp tự 

trị Kofushi 

 

Nơi liên hệ:      Văn phòng hội liên hợp tự trị Kofushi 

 Điện thoại      055-235-1168 

（2）Con dấu  
 

Ở Nhật, con dấu được dùng trong các tài liệu xem nhu chữ kỹ. Những tài liệu có 

ghi “kí tên, đóng dấu” thì thường được kí tên và đóng con dấu riêng của mình.  

Có 2 loại dấu, loại có đăng ký tại ủy ban thành phố gọi là “Thực ấn”(dấu thực), sử 

dụng khi mua xe và mua bán bất động sản. Có thể đăng ký dấu ở phòng dân cư thuộc ủy 

ban thành phố nơi mình cư trú. Loại không đăng ký gọi là “Con dấu”, sử dụng tại các cơ 

quan tài chính và cư quan công cộng. 
 

Ⅰ．Về việc đăng ký con dấu 
 
Cư dân từ 15 tuổi trở lên có đăng ký cư trú tại Kofushi có thể đăng ký con dấu theo tên 

thông thường hoặc họ tên được ghi trong sổ đăng ký hộ tịch. Không thể đăng ký  con dấu 

bằng nguyên liệu (con dấu cao su chẳng hạn) hay kiểu chữ, nhất định phải tham khảo trước. 

  Những điều cần thiết khi đăng ký con dấu: 

①Thẻ cư trú 

②Con dấu đăng ký (đường kính từ 8mm trở lên đến 25mm trở xuống)   

 Nơi thực hiện thủ tục 

 Phòng cư dân lầu 2 trụ sở văn phòng ủy ban thành phố 

Chi nhánh Nakamichi (chỉ dành cho khu vực Nakamichi) 

Chi nhánh Kamikichi Isshiki (chỉ dành cho khu vực Kamikichi Isshiki） 

※ Người nước ngoài vui lòng thảo thuân trước  

 
Nơi liên hệ:      Bộ phận cư dân Phòng cư dân Kofushi                                                         

Điện thoại     055-237-53
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Những cái bình, cái hộp đụng đồ ăn hay thức uống, giấy báo, tạp chí, thùng giấy cảrton, giấy hộp 

sửa, cac kim loại, quần áo（ quần áo đã rách thì cho vào rác đốt được）, chai nhựa, khai màu 

trắng dựng thực phẩm, giấy dùng đóng gói, đèn điện quang, pin tái sử dụng. 

 

 

 
 

（3）Cách bỏ rác  
 
Tại Kofushi, các gia đình sẽ bỏ rác ra nơi quy định (nơi tập trung rác), và rác sẽ được lấy 

vận chuyển bởi xe thu gom rác. Tuân thủ quy định bỏ rác, và hiệp lực cùng nhau tạo nên 

những khu dân cư sạch đẹp. 

Rác được phân chia thành các loại “Rác đốt được”, “Rác không đốt được”, “Rác tài 

nguyên” và “Rác giấy hỗn hợp”, xác nhận thời gian và địa điểm bỏ từng loại, hãy bỏ rác 

ra nơi tập trung trước 8h30 sáng. Buổi tối hoặc sau giờ thu gom rác, hoặc ngoài thời gian 

bỏ rác trong ngày thì tuyệt đối không bỏ rác ra ngoài. 

Ⅰ．Rác có thể đốt được 
Theo quy định của thành phố rác có thể đốt được sẽ được thu gom 2 lần trong tuần.  

Hãy để rác vào túi màu vàng quy định. Rác có thể đốt được là những loại bao gồm như bên 

 dưới. 

※Phân trong tả giấy và phân động vật thì phải xả vào bồn cầu. 
 

・Ngày thu gom rác ở chỗ của bạn là “thứ hai, thứ năm”, “Thứ hai, thứ sáu” hoặc “Thứ ba, 

 thứ sáu”, hãy hỏi những người xung quanh hoặc bộ phận môi trường trực thuộc ủy ban 

 thành phố. 
 

Ⅱ．Rác không thể đốt 

Theo quy định thành phố, rác không thể đốt sẽ được thu gom 1 lần trong tháng.Hãy để 

rác vào túi màu xanh quy định. Rác không được để vào túi thì phải dán giấy hiển thị rác cần 

được xử lý. 

    Rác không thể đốt được là những loại bao gồm như bên dưới. 

Ⅲ． Rác tài nguyên 

Theo quy định thành phố, rác tài nguyên sẽ được thu gom 1 lần trong tháng. Hãy để ra 

nơi tập trung rác giống như rác không thể đốt được. 

 Rác tài nguyên là nhữngloại bao gồm như bên dưới 

 

 

 

 

※Những loại chai xịt có nguy cơ phát nổ, nhất định phải đâm lỗ cho khí gas thoát ra hết rồi 

mới đem bỏ. 

※Giấy hoặc vải bị ướt thì không thể tái chế được, nếu bỏ rác ngày mưa thì phải bỏ vào 

túi trong suốt một phần hoặc trong suốt hoàn toàn.

Rác thực phẩm nhà bếp, giấy vụn（ giấy đã dơ）, lá rụng, hoa tươi, giày vận động, rác bằng nhựa như 

video tape (những vật ngoại trừ chai nhựa, khai màu trắng đựng thực phẫm bằng nhựa đục) 

Đồ gốm sứ, thủy tinh vỡ, giường ngủ, chăn nệm, thảm trải sàn, dụng cụ gia đình, những thứ không thể 

đốt cháy được như nhánh cây hay những thứ to lớn. 
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Ⅳ. Rác giấy hỗn hợp 
 
Theo quy định thành phố, rác giấy hỗn hợp sẽ được thu gom 2 lần trong tháng, cụ thể là 

thứ tư hàng tuần. Tùy theo khu vực mà tuần thu gom sẽ khác nhau, hay hỏi những người 

xung quanh hoặc liên hệ bộ phận môi trường trực thuộc ủy ban thành phố. 

Ngoài những loại rác giấy được thu gom như rác tài nguyên, cũng sẽ thu gom rác giấy 

không dính bẩn (không vệ sinh). Bỏ rác vào túi giấy mua sắm ở cửa hàng bách hóa hay siêu 

thị (hoặc thùng cạc tông, túi nhựa trong 45ℓ cũng được), dán miệng lại bằng băng keo hoặc 

dùng kim bấm, sau đó bỏ ra nơi tập trung rác giống như rác có thể đốt được. 

Rác giấy hỗn hợp là những loại bao gồm như bên dưới. 

 

Ⅴ. Rác không thu gom (Không thể bỏ ra nơi thu gom rác của thành phố) 
 
Những loại rác bên dưới không thể thu gom 

 

Đây là những thứ không thể xử lý bằng thiết bị của thành phố, nên sẽ không thu gom. 

Hãy xử lý như bên dưới. 

・Nếu bạn không cần  máy lạnh, tivi, tủ lạnh (bao gồm cả tủ cấp đông), máy giặt, yêu 

cầu cửa hàng xử lý, hoặc mua phiếu tái chế và mang đến nơi thu nhận của nhà sản xuất 

quy định để xử lý. 

・Nếu bạn không cần máy tính thì hãy yêu cầu nhà sản xuất xử lý. 

・Bình gas, vỏ xe, pin, linh kiện xe ô tô, gỗ xây dựng, đất cát, dầu thải, các loại dược 

phẩm, chất thải độc hại…thì hãy yêu cầu nhà sản xuất hoặc doanh nghiệp chuyên môn 

xử lý. 

 

 Nơi liên hệ:  Phòng môi trường Kofushi 

〒400 - 0831 Kofushi, Kami-cho 601-4 

Tel 055 - 241 - 4311 
 

  (4) Nhà ở    

 
Ⅰ．Căn hộ tư nhân 

Có thể thuê căn hộ tư nhân thông qua đại lý kinh doanh bất động sản. Ghé thăm đại lý 

kinh doanh bất động sản gần nơi mình muốn sống để tìm hiểu, chọn căn hộ phù hợp với 

nguyện vọng cá nhân. 

Khi đi nên đi cùng với người Nhật quen biết. 

 
Ⅱ．Hợp đồng thuê nhà 

Hợp đồng thuê nhà thường được thể hiện bằng văn bản. Bởi vì hai bên sẽ kí

Giấy dùng copy, giấy dùng ghi chép, danh thiếp, bưu thiếp, bìa thư, hình, hóa đơn, vé, tờ quảng 
cáo, lịch, giấy cắt vụn, giấy bao, các loại giấy bạc. 

Máy điều hòa, tivi, tủ lạnh (bao gồm cả tủ cấp đông), máy giặt, máy tính, bếp ga, vỏ xe, bình xạc, xe 
máy, phế phẩm xây dựng, đất cát, dầu, các loại dược phẩm, các chất có độc hại. 
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tên và đóng dấu lên bản hợp đồng, nên trước khi kí hãy nhờ 1 người đáng tin cậy đọc kỹ, 

xác nhận địa điểm, vật dụng, nội dung trên bản hợp đồng, sau khi hiểu rõ thì mới kí tên. 

Ngoài ra, cũng cần có người bảo lãnh khi kí hợp đồng. 

・Hợp đồng thông thường sẽ bao gồm các khoản phí như sau: 

①Tiền thuê nhà 

Tiền thuê nhà thường được trả trước, vì vậy cuối mỗi tháng thì mình sẽ trả tiền thuê cho 

tháng tiếp theo. Tiền thuê nhà thông thường sẽ không bao gồm tiền điện, nước, gas. 

②Phí công cộng 

Sử dụng cho việc duy trì phần dùng chung của cư dân sống trong căn hộ. Tùy nơi, có 

khi mình không phải trả khoản này. 

③Phí đậu xe 

Nếu có sử dụng nhà xe của căn hộ thì mình sẽ trả khoản này. Tùy nơi, có khi mình 

không phải trả khoản này. 

④Tiền đặt cọc 

Để đảm bảo việc thanh toán tiền thuê nhà, phần lớn chủ nhà sẽ giữ một khoản gọi là 

tiền đặt cọc tương ứng 2~3 tháng tiền thuê nhà, tùy nơi số tiền đặt cọc sẽ khác nhau. 

Khi thanh lý hợp đồng thì khoản tiền này sẽ được hoàn lại, cũng có trường hợp sẽ bị 

khấu trừ khoản sửa chữa phòng ốc, vì vậy hãy xác nhận kỹ nội dung hợp đồng. 

⑤Tiền cảm ơn 

Là khoản tiền để cảm ơn chủ nhà. Thường thì tương đương khoảng 1~2 tháng tiền thuê 

nhà, tùy nơi có khi mình không phải trả khoản này. Khi thanh lý hợp đồng thì khoản này 

thường không được hoàn trả lại. 

⑥Phí dịch vụ 

Là khoản phí phải trả cho đại lý kinh doanh bất động sản về các thủ tục để được vào nhà 

ở. Nếu trực tiếp kí hợp đồng với chủ nhà thì không phải trả khoản này. 

 

※Ở đây chỉ ghi những trường hợp chung, tùy theo nội dung hợp đồng sẽ có những điều 

khoản khác, vì vậy hãy xác nhận trước với đại lý kinh doanh bất động sản và chủ nhà. 

Hơn nữa, khi kí hợp đồng chắc chắn sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Chắc chắn phải hiểu rõ 

nội dung hợp đồng thì mới kí tên, đóng dấu. 

Ⅲ．Thanh lý hợp đồng 
 
Khi dọn ra khỏi nhà hãy liên hệ trước với chủ nhà. Về thời hạn trả nhà có ghi cụ thể trên 

bản hợp đồng cho thuê, vì vậy hãy xác nhận và tiến hành theo đúng thủ tục. 

 
Ⅳ．Chú ý nơi ở 
 
①Không được sự cho phép của chủ nhà, không được tự ý sửa chữa. 

②Không được làm những hành vi ồn ào, tiệc tùng đêm khuya làm ảnh hưởng người khác. 

③Để tránh xảy ra hỏa hoạn, trộm cắp thì hãy chú ý cách sử dụng các thiết bị điện, gas 

và cẩn thận cửa nẻo.
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Văn phòng tư vấn bất động sản miễn phí 

Nơi triển khai  (Hội) Hiệp hội xây dựng nhà ở tỉnh Yamanashi 

〒400 - 0853 

Kofushi, Shimokogawaracho 237-5 

（Hội quán bất động sản tỉnh Yamanashi） 

Điện thoại      055-243-4300 

 

Ⅴ．Nhà ở công cộng 

Về nguyên tắc, những người có khó khăn về nhà ở, đang sống cùng gia đình, đủ tiêu chuẩn 

về thu nhập và không có nợ tiền thuế thì có thể đăng ký nhà ở thành phố. 

Người đáp ứng đủ điều kiện vào nhà ở cũng chỉ có thể vào nhà theo thứ tự đăng ký và tùy 

theo tình trạng trống hiện có. 

Nhà ở công cộng đối với dân cư trú hoặc đang làm việc tại tỉnh Yamanashi thì cũng 

có điều kiện tiêu chuẩn giống như nhà ở thành phố. 

●Mọi chi tiết liên hệ về vấn đề nhà ở thành phố: 

Bộ phận nhà ở- Phòng thiết kế  - ủy ban Kofushi 

Điện thoại      055–237 -5812 

※Giấy tờ cần thiết để đăng ký nhà ở 

・Đơn đăng ký nhà ở thành phố (có tại ủy ban thành phố) 

・Tài liệu chứng minh thu nhập (tờ khai thuế, khấu trừ thuế mới nhất) 

・Giấy chứng nhận nộp thuế, chứng nhận tham gia bảo hiểm sức khỏe 

・Thẻ cư trú 

・Hộ chiếu 

※Tùy theo người đăng ký mà loại giấy tờ cần thiêt sẽ khác nhau, hãy liên hệ trước với bộ 

 phận nhà ở 

●Mọi chi tiết liên hệ về vấn đề nhà ở thuộc tỉnh: 

Công ty cung cấp nhà ở tỉnh Yamanashi 

〒400-0031  Kofushi  Marunouchi  2-14-13    

 Điện thoại      055-237-1656 

※Hãy liên hệ trước để hỏi về các giấy tờ cần thiết 

 

  (5) Điện, Gas, Nước sinh hoạt  
 

Sau khi dọn vào căn hộ thì hãy liên hệ chủ nhà để có thể sử dụng điện, nước, gas. Tự mình 

cũng có thể liên hệ với nhà cung cấp để có thể sử dụng dịch vụ. 

Về việc thanh toán, có thể thanh toán qua nhà cung cấp, bưu điện, tổ chức tài chính 

ngan hang hoặc cửa hàng tiện lợi…nhưng đối với bưu điện hoặc các tổ chức tài chính thì 

bạn phải tạo tài khoản và nộp tiền giữ trong tài khoản, khi thanh toán họ sẽ khấu trừ trong 

tài khoản, đây gọi là “phương pháp thanh toán tự động”. 

Ⅰ．Điện 

①  Cách bật điện 
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Sau khi chuyển nhà, lúc sử dụng điện hãy làm theo trình tự thao tác như bên dưới. (Bộ  

ngắt ampe được gắn ở sảnh hoặc trên tường nhà bếp) 

            1 Bật nút ampe sang chế độ「Mo」 

2 Chuyển nút ngắt rò rỉ điện sang chế độ「Mo」 

3 Chuyển bộ ngắt điện sang chế độ 「Mo」 

※Đã thực hiện hết các thao tác mà điện vẫn chưa thông, hãy điện thoại đến “Trung tâm khách 

hàng điện Tokyo”. Nhân viên phụ trách sẽ đến kiểm tra. 
 

② Gửi đơn đăng ký sử dụng điện vào hòm thư 

Nếu điện đã được bật thông thì hãy điền vào tên, ngày bắt đầu sử dụng điện vào “Đơn 

xin sử dụng điện” đã được chuẩn bị sẵn trong phòng, sau đó gửi đến cơ quan Điện Lực 

Tokyo, hãy bỏ vào thùng thư mà không cần dán tem. 

Trường hợp không tìm thấy đơn được chuẩn bị sẵn, hãy liên lạc đến “Trung tâm khách 

hàng điện Tokyo”. Tuy nhiên bạn cũng có thể đăng ký bằng internet. 

http://www.tepco.co.jp 
 

③ Tiền điện kỳ đầu tiên sau khi chuyển nhà 

Các khoản phí được tính theo tỷ lệ từ ngày bắt đầu sử dụng điện cho đến ngày trước khi 

đọc đồng hồ đầu tiên. Bạn sẽ nhận được một phiếu yêu cầu chuyển khoản (giấy yêu cầu 

thanh toán), vui lòng thanh toán qua ngân hàng, bưu điện hoặc cửa hàng tiện lợi. 

Bạn cũng có thể đăng ký mở tài khoản thanh toán cùng một lúc khi gửi "Đơn đăng ký sử 

dụng điện". Nhất định hãy sử dụng dịch vụ đó. 
 

④ Chú ý mạch điện quá tải sẽ trở thành nguyên nhân hỏa hoạn 

Trên cùng 1 bàn cắm có tình trạng đang sử dụng nhiều thiết bị điện không? Tình trạng 

đó gọi là quá tải mạch điện. Code của bàn cắm có giới hạn lượng điện quy định được chạy 

qua. 

 

Nơi giải đáp thắc mắc: Điện lực Tokyo (công ty) customer Yamanashi 

〒400 – 0851   Kofushi, Sumiyoshi, 5-15-1 

(Gọi miễn phí) 0120-995-881 

 

 

 

 

 

Ⅱ． Gas 

Có hai loại khí gas, là gas Toshi và gas Propan. Tùy theo khu vực, có nơi sử dụng gas Toshi 
và có nơi sử dụng gas Propan, hãy hỏi kỹ chủ nhà rồi tiến hành thủ tục đăng ký. 

Gas rất nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách, vì vậy hãy cẩn thận khi sử dụng. Nếu

「Cầu dao」 
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bạn nhận thấy sự bất thường của gas,khóa ga, mở cửa sổ và không sử dụng lửa hoặc các  

thiết bị điện trong nhà. Sau đó liên hệ với công ty gas ngay lập tức. 
 

●Nơi liên hệ gas Toshi 

Công ty Gas Tokyo chi nhánh Kofu 

〒400-0024 Kofushi, Kitaguchi 3-1-12 

Điện thoại 055-253-1341 

●  Nơi liên hệ gas Propan (LP) 

       Hãy xác nhận tên doanh nghiệp hiển thị  

trên xi lanh đường  

gas Propan (LP) rồi liên lạc. 
 

Ⅲ．Nước sinh hoạt 
 

Nếu đây là lần đầu tiên sử dụng nước, hãy điền vào mẫu đơn xin cấp nước được cung cấp 

sẵn, sau đó gửi đến chi cục cấp nước. (Nếu nơi bạn ở có thông với hệ thống nước xả thì bạn 

hãy đăng ký sử dụng hệ thống đường nước xã cùng lúc với đăng ký sử dụng nước sinh hoạt) 

① Sử dụng nước sinh hoạt 

Ở Kofushi, các vòi nước chính (van khóa, nút chống đông, v.v.) về cơ bản không có đóng 

lại, nên có thể được sử dụng ngay lập tức. 
 

② Thanh toán tiền nước sinh hoạt 

Phí nước sinh hoạt và nước thải được lập hóa đơn hai tháng một lần. 

Về việc thanh toán hãy sử dụng tài khoản chuyển tiền thuận tiện. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng 

phiếu thanh toán, bạn có thể thanh toán tại bưu điện, tổ chức tài chính hoặc cửa hàng tiện 

lợi. 
 

③ Đối với người sử dụng nước giếng 

Đối với những người sử dụng nước giếng và có kết nối hệ thống nước thải, cần phải gửi 

thông báo bắt đầu sử dụng hệ thống thoát nước công cộng, vì vậy hãy liên hệ với “Chi cục 

cấp thoát nước Kofushi”. (Về hóa đơn cho phí thoát nước trong trường hợp sử dụng nước    

giếng khác với hóa đơn phí sử dụng nước sinh hoạt và thoát nước.) 
 

④ Về việc sửa chữa 

Đối với những người ở căn hộ thuê, hãy thỏa thuận với chủ nhà. Đối với những người sở 

hữu nhà, hãy liên hệ với Văn phòng cấp thoát nước Kofushi hoặc Hợp tác xã hệ thống cấp 

nước Kofushi. Thêm vào đó, nếu bạn thi công công trình kết nối hệ thống thoát nước, hãy 

thực hiện với cơ quan được chỉ định xây dựng hệ thống thoát nước Kofu-shi. 
 

⑤ Trường hợp không có đơn xin sử dụng nước sinh hoạt, mọi thắc mắc liên quan đến nước 

sinh hoạt vui lòng liên hệ chi cục cấp thoát nước Kofushi. 
 

Nơi liên hệ   Chi cục cấp nước Kofushi 

〒400-0046  Kofushi,  Shimoishida, 2-23-1 

Điện thoại 055-228-3311（Đại diện） 
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Thủ tục hành chính 
 

(1) Chuyển đến, chuyển đi, thay đổi chỗ ở  
 

Ⅰ．Khi chuyển đến 
Trường hợp thay đổi chỗ ở từ một nơi khác đến Kofushi, phải tiến hành thủ tục thay đổi 

với cục trú dân thuộc bộ phận cư dân thành phố trong vòng 14 ngày. 
◎Thủ tục cần thiết 
① Thẻ cư trú 
② Hộ chiếu, giấy tờ có thể xác nhận địa chỉ 
③ Giấy chứng nhận chuyển đi 

※Các thủ tục được thực hiện tại các trụ sở văn phòng ủy ban thành phố, chi nhánh 
Nakamichi, chi nhánh Kamiku Isshiki 

Ⅱ．Khi chuyển đi 
Trường hợp thay đổi chỗ ở nhưng vẫn thuộc Kofushi, phải tiến hành thủ tục thay đổi với 

 cục trú dân thuộc bộ phận cư dân thành phố trong vòng 14 ngày. 
◎Thủ tục cần thiết 
①Thẻ cư trú 
②Hộ chiếu, giấy tờ có thể xác nhận địa chỉ 
③Thẻ bào hiểm y tế quốc gia (chỉ  những người có tham gia) 
④Sổ hưởng tiền lương hưu (chỉ những người đang hưởng chế độ) 
⑤ⅴLiên lạc đến các cơ quan công cộng (Điện, gas. Điện thoại, cấp nước) 
※Các thủ tục được thực hiện tại các trụ sở văn phòng ủy ban thành phố, chi nhánh 
Nakamichi, chi nhánh Kamiku Isshiki 

Ⅲ．Khi thay đổi chỗ ở 
 (Điện, gas. Điện thoại, cấp nước) 
Khi thay đổi địa chỉ từ Kofushi đến một nơi khác, vui lòng gửi thẻ cư trú và giấy chứng  

nhận chuyển đi đến văn phòng thành phố nơi bạn đang chuyển đến để hoàn tất thủ tục thay 
đổi. 

Hãy hoàn tất những thủ tục dưới đây tại Kofu-shi 
①Hoàn trả lại thẻ bảo hiểm y tế quốc gia, giấy chứng nhận hưởng trợ cấp y tế chăm 

sóc trẻ em, giấy chứng nhận hưởng trợ cấp người cao tuổi, giấy đăng ký con dấu. 
Hoàn trả lại thẻ bảo hiểm y tế quốc gia, giấy chứng nhận hưởng trợ cấp y tế chăm  
sóc trẻ em, giấy chứng nhận hưởng trợ cấp người cao tuổi, giấy đăng ký con dấu. 

     ※Đối với những người đang được cấp những loại giấy tờ trên 
②Thay đổi trợ cấp lương hưu, trợ cấp trẻ em 
③Thủ tục và quyết toán thuế, nhà ở đô thị, phí nước và nước thải, v.v. 
④Thủ tục cho các trường tiểu học và trung học cơ sở / trường mẫu giáo công lập 
 ※Áp dụng cho những người có con 
⑤Liên lạc đến các cơ quan công cộng 

 
※Các nghiệp vụ liên quan thay đổi nơi chuyển đến, chuyển đi, thay đổi chỗ ở không thực 

hiện vào các ngày thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ 
 

Nơi liên hệ:     Bộ phận dân cư Phòng dân cư Kofushi 
                            Điện thoại 055-237-5354
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(2) Kết hôn,  khai sinh, khai tử  
 

Ⅰ．Giấy kết hôn 
      （a）Trường hợp vợ chồng đều là người nước ngoài 

◎Thủ tục cần thiết 
①Thẻ cư trú 
②Giấy đăng ký kết hôn (ủy ban thành phố có) 
③Giấy chứng nhận quốc tịch hoặc hộ chiếu do chính phủ nước bản địa cấp 
④Giấy chứng nhận thực hiện các yêu cầu kết hôn do Lãnh sự quán cấp (có kèm bản dịch 

sang tiếng Nhật và ghi rõ tên người dịch) 
⑤Thẻ bảo hiểm y tế quốc gia và sổ nhận tiền lương hưu 

         ※Chỉ đối với những người đang có tham gia. 
※ Cũng cần phải tiến hành các thủ tục liên quan việc đăng ký cư trú khác. 

（b）Trường hợp người Nhật kết hôn với người nước ngoài 

◎Thủ tục cần thiết (chỉ đối với người nước ngoài) 
①Thẻ cư trú 
②Giấy chứng nhận quốc tịch hoặc hộ chiếu do chính phủ nước bản địa cấp 
③Giấy chứng nhận thực hiện các yêu cầu kết hôn do Lãnh sự quán cấp (có kèm bản dịch  

sang tiếng Nhật và ghi rõ tên người dịch) 
④Thẻ bảo hiểm y tế quốc gia và sổ nhận tiền lương hưu 

   ※Chỉ đối với những người đang có tham gia. 
◎Thủ tục cần thiết (chỉ đối với người Nhật) 
①Giấy đăng ký kết hôn (ủy ban thành phố có) 
②Sổ hộ khẩu 
③Con dấu 
④Thẻ bảo hiểm y tế quốc gia và sổ nhận tiền lương hưu 
    ※Chỉ đối với những người đang có tham gia. 

※ Cũng cần phải tiến hành các thủ tục liên quan việc đăng ký cư trú khác. 

Ⅱ． Giấy khai sinh 

Sau khi sinh con, nhận giấy chứng nhận sinh con (giấy khai sinh) tại bệnh viện, trong vòng 14 

ngày kể từ ngày sinh con sẽ được nhận. 

◎Thủ tục cần thiết 

①Giấy chứng nhận sinh con (giấy khai sinh) 

②Sổ theo dõi mẹ con 

③Thẻ bảo hiểm y tế quốc gia (chỉ người có tham gia) 

※Nếu trẻ em mang quốc tịch nước ngoài được sinh ra tại Nhật, vui lòng tiến hành thủ 

tục xin tư cách lưu trú trong vòng 30 ngày. 

 

Nơi cấp phép lưu trú 

Cục quản lý nhập cảnh Tokyo Chi nhánh Kofu: 

〒400-0031      Kofushi, Marunouchi,  1-1-18 

Tầng 9 tòa nhà văn phòng chính phủ Kofu 

Điện thoại     055-255-3350 

 

 

 



10 

甲府市│外国人生活ガイドブック 

 

 

 
 
 
 

Ⅲ．Giấy khai tử 
 

Giấy khai tử (giấy chứng nhận tử vong có ghi kết luận của bác sĩ) phải nộp cho văn phòng thành phố  

trong vòng 7 ngày kể từ ngày mất. 

◎Thủ tục cần thiết 

①Giấy khai tử (giấy chứng nhận tử vong có ghi kết luận của bác sĩ) 

②Con dấu của người trình đơn (về nguyên tắc phải là người thân cùng chung sống) 

③Thẻ bảo hiểm y tế quốc gia và sổ nhận tiền lương hưu (chỉ người có tham gia) 

④Giấy chứng nhận đăng ký con dấu (chỉ người có đăng ký) 

⑤Thẻ cư trú của người tử vong (nếu là người nước ngoài) 

※ Nếu muốn sử dụng nhà tang lễ thì hãy đăng ký lúc nộp đơn khai tử. Tuy nhiên, việc 

sử dụng nhà tang lễ sẽ có tính phí. 

 

Nơi liên hệ vấn đề kết hôn/ khai sinh/ khai tử: 

Bộ phận dân cư Phòng dân cư Kofushi 

Điện thoại   055-237-5349 
 

 

 

  (3) Bảo hiểm y tế quốc gia   

        

Ⅰ．Tham gia bảo hiểm y tế quốc gia và việc phát hành thẻ bảo hiểm 

Bất cứ người nước ngoài nào khi đăng ký tại Thành phố Kofu và có thời gian lưu trú hơn 
ba tháng, trường hợp không có bảo hiểm y tế tại nơi làm việc đều phải đăng ký bảo hiểm y 
tế quốc gia. Người đăng ký sẽ được cấp thẻ bảo hiểm. 

Thẻ bảo hiểm y tế là giấy chứng nhận tham gia chế độ Bảo hiểm Y tế Quốc gia, cần thiết 
khi đi khám bệnh ở bệnh viện và cực kỳ cần thiết trong những tình huống cấp bách. Hơn 
nữa nếu cho mượn hoặc sử dụng thẻ của người khác khi khám chữa bệnh sẽ bị phạt. 

Ⅱ．Trường hợp sủ dụng cơ quan y tế 
 
Nếu xuất trình thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ quan y tế, bạn sẽ được khám và điều trị mà chỉ 

 trả một phần chi phí. Nếu phần chi phí phải trả quá cao thì có thể xin yêu cầu được trợ cấp 
chi phí khám chữa bệnh cao. 

Khi sinh con sẽ nhận được một khoản thanh toán một lần cho việc sinh con và khi mất 
 cũng được trợ cấp phí mai táng. Trường hợp bị thương trong một vụ tai nạn giao thông hoặc 
 đi khám sức khỏe với Bảo hiểm y tế quốc gia, hãy thông báo ngay lập tức. 

Nếu bị thương trong lúc làm việc, sẽ không được nhận chi trả bởi Bảo hiểm Y tế Quốc 
 gia, vì vậy vui lòng tham khảo. 

Ⅲ．Phí bảo hiểm y tế quốc gia 
 
Nếu đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia, bạn sẽ nhận được hóa đơn Bảo hiểm Y tế 

 Quốc gia từ ủy ban thành phố vào tháng sau. (Bao gồm phí bảo hiểm hàng tháng). Phí bảo 
hiểm y tế quốc gia được xác định bởi thu nhập của thành viên trong năm trước và số lượng 

 thành viên trong gia đình.
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Phí bảo hiểm y tế quốc gia là nguồn chi phí ủy ban thành phố sẽ dùng thanh toán cho 

bệnh viện để điều trị cho các thành viên có đăng ký tham gia bảo hiểm, nên nhất định 

phải trả. Vui lòng thanh toán phí bảo hiểm của bạn trước hạn quy định tại các tổ chức tài 

chính trong thành phố. 

Ngoài ra, trong các trường hợp hỏa hoạn, nghỉ việc do bệnh tật hoặc thương tích, thu 

nhập bị giảm và gặp khó khăn trong việc thanh toán phí bảo hiểm hãy liên hệ với chúng 

tôi để có thể chia nhỏ hoặc giảm phí bảo hiểm. 

Ⅳ． Trả thẻ bảo hiểm 

Nếu bạn rời khỏi Nhật Bản hoặc thay đổi địa chỉ từ Kofushi sang một nơi khác thì phải trả 

lại thẻ bảo hiểm y tế của mình cho ủy ban thành phố. Ngoài ra, khi thay đổi địa chỉ trong  

thành phố hoặc có sự thay đổi trong gia đình thì phải thông báo cho ủy ban thành phố biết. 

Ⅴ．Gia hạn thẻ bảo hiểm 
 
Nếu visa của bạn hết hạn, thì sẽ không thể sử dụng thẻ bảo hiểm. Nếu đã gia hạn visa, hãy 

tiến hành thủ tục tại bộ phận Bảo hiểm Phòng Bảo hiểm Y tế Quốc gia. 

◎Thủ tục cần thiết 

①Thẻ cư trú 

②Hộ chiếu 

Ⅵ．Khác 
 
Ngoài Bảo hiểm Y tế Quốc gia, còn có bảo hiểm xã hội dành cho những người làm việc 

tại các công ty và văn phòng. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục 

tham gia và thanh toán phí bảo hiểm. 

Nếu có bất kỳ vấn đề nào chưa rõ về Bảo hiểm Y tế Quốc gia, Bảo hiểm Xã hội, v.v., vui 

Long liên hệ với Bộ phận Bảo hiểm Y tế Quốc gia. 

 

Nơi liên hệ các vấn đề liên quan Bảo hiểm Y tế Quốc gia: 

Bộ phận bảo hiểm, phòng dân cư, Kofushi 

                                        Điện thoại         055-237-5368・5371 

 

 

  (4) Lương hưu quốc gia  
 

Chế độ lương hưu quốc gia được trích từ phí bảo hiểm để đảm bảo cuộc sống ổn định cho 

 các đối tượng sống tại Nhật từ trên 20 tuổi đến dưới 60 tuổi có tham gia bảo hiểm, cấp cho 

 các thành viên nghỉ hưu, hoặc khi bản thân họ bị khuyết tật về thể chất hoặc khi họ bị mất 

 thu nhập do người chồng là trụ cột tài chính bị mất đi .... Để được nhận lương hưu, bạn phải 

 trả phí bảo hiểm ít nhất 25 năm. Về nguyên tắc, bạn sẽ được nhận trợ cấp lương hưu từ năm 

 65 tuổi. Ngoài ra, vì trình độ chuyên môn của từng người khác nhau nên trợ cấp lương hưu 

 cũng sẽ khác, vui lòng liên hệ bộ phận trợ cấp lương hưu trực thuộc phòng dân cư. 

 

Nơi liên hệ Bộ phận cư dân, phòng dân cư, Kofushi 

                      Điện thoại 055-237-5385
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  (5) Nộp thuế  
  

Cư dân sống ở Nhật Bản có nghĩa vụ nộp thuế, ngay cả khi họ là người nước ngoài. Thuế 
được chia thành thuế quốc gia và thuế địa phương. 

 

 

 

 

 

① Thuế quốc gia 

● Thuế thu nhập 

Là tiền thuế được tính trên thu nhập cá nhân trong một năm. Hàng năm, từ ngày 16 tháng 

2 đến ngày 15 tháng 3, sẽ tiến hành khai báo và nộp thuế thu nhập của năm trước. Tuy 

nhiên, trừ khi có thu nhập khác ngoài lương thì không cần phải khai báo, vì tiền thuế đã 

được khấu trừ vào tiền lương hàng tháng. 

Nơi liên hệ Phòng thuế Kofushi 

  〒400-0031 Kofushi, Marunouchi 1-1-18  Tòa nhà Chính phủ Kofu  

Điện thoại 055-254-6105 (Dai dien) 

② Thuế địa phương (thuế thành phố và thuế tỉnh) 

● Thuế thường trú 

Đối với những người sống tại Kofu trên 1 năm tính từ ngày 1 tháng 1 và có thu nhập 

trong năm trước sẽ bị tính thuế. 

① Mức thuế 

Người dân sống trong thành phố sẽ được trả tổng tỉ lệ bình quân đầu người và tỉ lệ thu 

nhập 

② Khai báo thuế 

Hàng năm từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 sẽ tiến hành khai báo thuế với ủy ban 

thành phố. Tuy nhiên, những người sau đây không cần phải khai báo thuế. 

※Những người đã nộp tờ khai thuế thu nhập tại cơ quan thuế 

※Những người chỉ có thu nhập từ lương và đã được nộp báo cáo thanh toán tiền lương từ 

chủ lao động của họ 

③ Thông báo 

Bạn sẽ nhận được thông báo thuế (và thông báo nộp thuế) vào đầu tháng 6. Nếu bạn nộp 

thuế thông qua việc khấu trừ từ tiền lương, bạn sẽ được thông báo qua công ty của bạn. 

④ Kì hạn 

4 lần trong năm vào tháng 6, tháng 8, tháng 10 và tháng 1 năm kế tiếp

Thuế 

quốc gia 
Thuế địa 

phương 
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Nơi liên hệ Kofushi Bộ phận thuế cá nhân Phòng thuế 

                 Điện thoại 055-237-5398 

 

●Thuế tài sản cố định 

Là tiền thuế được trả bởi những người có sở hữu đất đai, nhà cửa và tài sản khấu hao (tài 

sản kinh doanh) trong thành phố vào ngày 1 tháng 1 (ngày đáo hạn) hàng năm. 

① Thông báo 

Bạn sẽ nhận được thư thông báo thuế (và biên lai) vào tháng 4. 

② Kì hạn 

4 lần trong năm vào tháng 4, tháng 7, tháng 12 và tháng 2 năm kế tiếp. 

Nơi liên hệ     Bộ phận thuế tài sản, Phòng thuế Kofushi 

 Điện thoại 055-237-5407 

 

● Thuế quy hoạch thành phố 

Thuế quy hoạch thành phố được áp dụng cho các dự án thiết kế hoặc sửa chữa đô thị hoặc 

điều chỉnh đất đai như xây dựng và bảo trì các công trình đô thị như đường, công viên và 

cống rãnh. Thuế này được nộp bởi chủ sở hữu  cùng ngày cùng với thuế tài sản. 

 

① Thông báo 

Bạn sẽ nhận được thư thông báo thuế (và biên lai) vào tháng 4 cùng với thư thông báo thuế 

tài sản. 

Nơi liên hệ          Bộ phận thuế tài sản, Phòng thuế, Kofushi 

 Điện thoại 055-237-5407 

 

● Thuế xe ô tô, xe loại nhẹ 

Là tiền thuế phải nộp đối với người sở hữu ô tô và xe loại nhẹ (bao gồm cả xe đạp và xe 

máy) vào ngày 1 tháng 4 năm đó. 

 

① Mức thuế 

Số tiền thuế khác nhau tùy thuộc vào loại xe, dung tích … Chi tiết xin vui lòng tham khảo 

thông qua bộ phận thuế thành phố, văn phòng thuế ô tô Yamanashi. 

② Thông báo 

Bạn sẽ nhận được thư thông báo thuế trong tháng 5 

③  Kì hạn 

Tháng 5 (năm 1 lần) 

 

Nơi liên hệ 

Xe ô tô Trung tâm thuế ô tô tỉnh Yamanashi ( Bộ phận thuế ô tô thuộc văn phòng 

thuế tổng hợp Yamanashi) 

 Fuefuki-shi, Isawa-cho, Karakashiwa, 1000-4 

 Điện thoại     055-262-4662 

 

Xe loại nhẹ Bộ phận thuế cá nhân Phòng thuế Kofushi 

 Điện thoại 055-237-5399 
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● Hình thức nộp thuế 
Việc thanh toán có thể được thực hiện tại bộ phận nộp thuế thu nhập cá nhân 

(không bao gồm thuế ô tô) và tại trung tâm hành chính tổng hợp (không bao gồm 
thuế ô tô), nhưng bạn cũng có thể thanh toán tại một tổ chức tài chính hoặc bưu 
điện gần nhà. 

 
※Lưu ý, nếu nộp trễ so với kì hạn sẽ bị tính thêm khoản phí nhắc nhở và phí quá 
hạn. 

 
Nơi liên hệ Bộ phạn thuế thu nhập Phòng thuế Kofushi 

Điện thoại     055-237-5440 

 

 

 

 

HAY NOP 
THUE DUNG 

KY HAN 

 



15 

 

 

 

 Y tế 
 

(1) Khi đi khám bệnh thông thường    
 

Có nhiều bệnh viện ở Kofu 

Khi bị bệnh hoặc khi bị thương, bạn nên biết về hệ thống bệnh viện. 

Dưới đây xin được nói về bệnh viện Kofu 
 

Ⅰ．Thời gian nhận bệnh 
Từ 8:30 ~ 11:00 sáng (không giới hạn đối với trường hợp cấp cứu) 

 

Ⅱ．Thời gian khám bệnh 
Từ 8:30 sáng  ~ 5:30 chiều (tùy theo khoa điều trị sẽ có những quy định riêng) 

 

Ⅲ．Ngày nghỉ 
Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ cuối năm (từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1) 

 

Ⅳ．Thời gian thăm bệnh 
Từ 2:00 ~ 8:00 tối 

 
Ⅴ．Trình tự kiểm tra 

①Gửi thẻ bảo hiểm của bạn (trường hợp không có thì thay thế bằng giấy chứng minh 

nhân thân, thẻ cư trú, vv) ở phòng tổng hợp phía trước của tầng một. 

②Nhận phiếu tư vấn 

③Đợi trước cửa phòng khám, chờ gọi tên và vào phòng khám gặp bác sĩ. (Nếu bạn không 

biết tiếng Nhật, vui lòng đi cùng người có thể thông dịch) 

④Sau khi khám xong thì nộp hồ sơ. 

⑤Thanh toán chi phí điều trị. Đối với người cần điều trị bằng thuốc thì lấy toa thuốc và 

nhận thuốc tại nhà thuốc. 

(Cũng có điều trị ngoại trú) 

※Nếu có điều gì không hiểu, xin vui lòng hỏi trong hướng dẫn ở phía trước. 
 

Ⅵ．Hạng mục điều trị 
Có các khoa khám bệnh như Nội khoa, Thần kinh nội, Nhi khoa, Ngoại khoa, Phẫu thuật 

chỉnh hình, Phẫu thuật thẩm mỹ, Phẫu thuật não bộ, Da liễu, Khoa tiết niệu,Sản phụ khoa, 

Nhãn khoa, Tai mũi họng, Phục hồi chức năng, Gây mê, Phẫu thuật răng miệng, Chẩn 

đoán bệnh lý, Chăm sóc nội khoa giảm nhẹ, X quang: xạ trị, vv 
 

  (2) Trường hợp cấp cứu     
 

・Trong trường hợp khẩn cấp như bị thương vì tai nạn giao thông, bệnh đột xuất hay 

bệnh nặng đặc biệt, nếu bạn gọi số 119, cơ quan cứu hỏa sẽ cho xe cứu thương ngay 

lập tức và chuyển bạn đến cơ sở y tế để ứng phó tình trạng nguy cấp. 
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・Bản thân mình sẽ không biết khi nào mình bệnh và bệnh như thế nào, nhưng điều quan 

trọng là mình nên tìm một cơ sở y tế gần nhà vào thời điểm đó. 
 

・Các bệnh viện lớn ở Kofu 
   

Bệnh viện thành phố Kofu             Kofushi, Masutsubocho 366     055-244-1111 
Bệnh viện trung tâm tỉnh Yamanashi              〃   Fujimi 1-1-1               055-253-7111 
Tổ chức độc lập - Bệnh viện quốc gia Kofu    〃  Tenjincho 11-35         055-253-6131 
Tổ chức độc lập - Bệnh viện xúc tiến chức năng y tế khu vực Yamanashi 

                                                                                       〃   Asashi 3-11-16           055-252-8831 
Bệnh viện công lập Kofu                                 〃   Takara 1-9-1               055-226-3131 

 

 

 

  (3) Các loại tiêm phòng hiện tại    

Tiêm phòng định kỳ (P.34) 
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◎Chú ý khi tiêm phòng 

Trước khi tiêm phòng, hãy kiểm tra ngày, giờ và địa điểm rồi mới tiếp nhận  

tiêm phòng. 

Ngoài ra, hãy chú ý nếu bạn không nằm trong độ tuổi quy định thì bạn không 

phải là đối tượng được tiêm chủng. 

 

◎Bệnh cảm người cao tuổi 

Người từ 65 tuổi trở lên đang sống tại Kofu 

Mỗi năm một lần, thành phố trợ cấp 2.000 yên mỗi cơ sở y tế đã ký hợp đồng 

với thành phố. 

Từ tháng 10 đến cuối tháng 2 

 

◎Vắc-xin phế cầu khuẩn (bệnh viêm phổi) 

Người dân của Thành phố Kofu từ 65 tuổi trở lên (loại trừ những người đã được 
tiêm phòng trong quá khứ hoặc đã được cắt bỏ lá lách) một lần trong đời. 

thành phố trợ cấp 4.000 yên mỗi cơ sở y tế đã ký hợp đồng với thành phố 

 

Nơi liên hệ Bộ phận chăm sóc sức khỏe Phòng bảo hiểm phúc lợi 

Điện thoại    055-237-2587 

 

  (4) Kiểm tra sức khỏe cho trẻ sơ sinh  
 

Hạng mục Nội dung 

Khám chỉnh hình 3 tháng 
tuổi 

Tư vấn chỉnh hình, phát hiện sớm và phòng ngừa các bất thường, tư 
vấn chăm sóc trẻ em, v.v. 

Khám sức khỏe trẻ 1 tuổi 6 
tháng 

Phát hiện sớm các rối loạn phát triển, sống tự lập, phòng ngừa sâu 
răng, tư vấn chăm sóc trẻ em, v.v. 

Kiểm tra răng miệng cho trẻ 
2 tuổi 

Kiểm tra sức khỏe răng miệng, men răng flo, hướng dẫn đánh răng, 
tư vấn chăm sóc trẻ em, v.v. 

Khám sức khỏe trẻ 3 tuổi Khám răng, kiểm tra mức độ phát triển, tư vấn tâm lý, tư vấn chăm 
sóc trẻ em, v.v. 

※Ngoài ra, còn có các dịch vụ y tế như khám sức khỏe cá nhân khác nhau (trẻ 3 đến  

4 tháng tuổi, trẻ 6 đến 7 tháng tuổi, trẻ 9 đến 10 tháng tuổi), lớp học làm mẹ, lớp chăm 

sóc trẻ / dinh dưỡng trẻ em, lớp học giáo dục trẻ em, tư vấn sức khỏe trẻ em, v.v. Hãy 

liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết. 

Nơi liên hệ Bộ phận sức khỏe bà mẹ và trẻ em Phòng tương lai trẻ em 

Điện thoại 055-237-8950 

 

  (5) Sổ ghi chép  cho bà mẹ và  trẻ em  
 

Sổ ghi chép này ghi lại quá trình từ lúc bắt đầu mang thai đến khi sinh nở và cả quá  

trình phát triển thai kỳ. 
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Sổ được cấp bởi trung tâm y tế. Có sổ hướng dẫn kiểm tra y tế cho bà mẹ (hoặc  

người đại diện) và trẻ em bằng các thứ tiếng như tiếng  Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn,  

tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng Tagalog…,  

vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
 

Nơi liên hệ      Bộ phận sức khỏe bà mẹ và trẻ em Phòng tương lai trẻ em 
                              Điện thoại      055-237-8950 
 

(6) Phòng bảo vệ sức khỏe   
 

Ⅰ． Kiến thức về bệnh AIDS 
 
Bệnh nhân AIDS và người nhiễm HIV đang gia tăng. Người bị nhiễm AIDS (vi rút HIV) 

là do tiếp xúc máu, tinh dịch và dịch tiết âm đạo của người bị nhiễm virut hoặc tiếp xúc 

vết thương, vi rút xâm nhập vào cơ thể và bị truyền nhiễm. 

HIV không lây truyền qua các hoạt động sinh hoạt hàng ngày ngoại trừ các đường lây  

truyền chủ yếu ở mục①~③. Nếu bạn lo lắng về việc bị nhiễm bệnh, hãy làm xét 

nghiệm kiểm tra. 

Bạn có thể  nhờ tư vấn và kiểm tra ẩn danh và miễn phí tại các trung tâm y tế trên  

toàn quốc. 

 

Con đường lây truyền chủ yếu 

①Lây nhiễm do quan hệ tình dục với người đã nhiễm bệnh 

②Lây nhiễm từ dụng cụ tiêm chích ma túy và chất kích thích cùng với người đã nhiễm 

bệnh 

③Lây nhiễm do mẹ truyền sang con trong quá trình mang thai 

 

Nơi liên hệ  Văn phòng phúc lợi y tế   

Chuhoku Kofushi  Otamachi 9-1 

Điện thoại     055-237-1403
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Công việc 
 

（1）Chú ý trước khi ký hợp đồng   
 

Khi được tuyển dụng vào các doanh nghiệp, người lao động và người sử dụng lao động 

sẽ thỏa thuận điều kiện làm việc như thế nào, đó gọi là hợp đồng lao động, trong đó quy 

định từng điều kiện làm việc. Luật tiêu chuẩn lao động Nhật Bản yêu cầu người sử dụng 

lao động quy định rõ tiền lương, giờ làm việc và các điều kiện làm việc khác khi ký kết 

hợp đồng lao động, người lao động có thể chấm dứt hợp đồng nếu thực tế khác biệt so với 

những gì đã kí kết. Về cơ bản, do vấn đề ngôn ngữ có thể khiến người nước ngoài khó 

kiểm tra hoặc tư vấn về những vấn đề này, nhưng hợp đồng lao động là thỏa ước cơ bản 

khi tuyển dụng, vì vậy hãy kiểm tra nội dung một cách cẩn thận và yên tâm làm việc. 

 

Nội dung kí kết, phải được thể hiện rõ trong văn bản. 

①Thời hạn hợp đồng 

②Địa điểm làm việc và nội dung công việc 

③Thời gian bắt đầu làm việc, thời gian kết thúc, thời gian nghỉ ngơi, giải lao... 

④Quy định về tiền lương, hình thức chi trả, kì hạn tính lương và ngày chi trả tiền lương. 

⑤Các chế độ khi nghỉ việc 

 

Ⅰ． Điểm chú ý chính 
 

Nghiêm cấm các khoản bồi thường và ghi nợ 

Không được yêu cầu người lao động bồi thường trong các trường hợp không hoàn thành 

hợp đồng do thay đổi công việc hoặc về nước khi hợp đồng lao đồng chưa hết hạn, hoặc có 

hành vi vi phạm hợp đồng. 

Người sử dụng lao động không được yêu cầu người lao động làm việc khác ngoài điều 

kiện hợp đồng để bồi thưởng khoản nợ hay tạm ứng. 

Ngoài ra, nếu bạn đã tạm ứng 1 phần tiền lương cho những ngày bạn trước đó thì khoản 

này sẽ được khấu trừ vào lương. 

 

Ⅱ．Khấu trừ thuế 
 

Việc khấu trừ thuế thu nhập (khấu trừ thuế) đối với tiền lương mà người nước ngoài 

nhận được khác nhau tùy thuộc vào việc người đó là "dân cư trú" hay "người không cư trú”. 

"Dân cư trú" có nghĩa là có địa chỉ tại Nhật Bản và đã cư trú hơn một năm. Những người 

này sẽ được khấu trừ thuế tính trên tổng tiền lương giống như người Nhật. 

Những người không phải là "dân cư trú" được gọi là "người không cư trú". Tiền 

lương của “người không cư trú" làm việc tại Nhật Bản được coi là thu nhập trong nước 

và sẽ bị khấu trừ thuế thu nhập tương đương 20% tiền lương. 
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Ⅲ. Sa thải 
Người sử dụng lao động phải thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi cho lao động 

nghỉ việc, nếu như không thông báo trước mà muốn người lao động nghỉ việc ngay lập 

tức, người sử dụng lao động phải trả mức lương ít nhất 30 ngày như trợ cấp thôi việc. Tuy 

nhiên, điều này áp dụng cho những người đã làm việc theo hợp đồng dưới hai tháng, 

không áp dụng cho những người đang trong thời gian thử việc dưới 14 ngày tính từ ngày 

bắt đầu làm việc và những người lao động theo ngày (trừ những người tiếp tục làm việc 

hơn một tháng). 

Nếu như không lý do hợp lý thì không bị cho thôi việc. 

 

Ⅳ. Trả lương 

Tiền lương phải được thanh toán đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau: ① Trả bằng tiền tệ; 

② Trả trực tiếp cho người lao động; ③ Trả đầy đủ; ④ Ít nhất mỗi tháng một lần; ⑤ Vào 

thời điểm nhất định. Ngoài ra, nếu người lao động xin thôi việc, tiền lương chưa được trả 

phải được thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày yêu cầu. 

 

Ⅴ. Chế độ phụ cấp ngoài giờ, ngày nghỉ hay làm việc ca đêm 
Nếu người lao động bị buộc phải làm thêm ngoài giờ, vào các ngày lễ hoặc ban đêm, 

chủ lao động sẽ phụ cấp thêm tiền lương như sau: 

 

① Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định (40 giờ mỗi tuần, 8 giờ một ngày), sẽ được 

hưởng thêm phụ cấp 25% trở lên của mức lương bình thường. 

② Nếu làm việc vào ngày nghỉ (theo quy định pháp luật 1 tuần 1 ngày trở lên hoặc bốn 

ngày trở lên trong suốt thời gian bốn tuần), sẽ được hưởng thêm phụ cấp 35%  trở lên 

của mức lương bình thường 

③ Nếu làm việc ban đêm (từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng) sẽ được hưởng mức phụ cấp 25% 

trở lên của mức lương bình thường. Nếu bạn làm việc ban đêm hưởng mức 25% và 

làm ngày nghỉ hưởng 35% trở lên, phụ cấp tiền lương sẽ hơn 60%. 
 

（2）Ban giám sát quy chuẩn lao động   
 

Tại Nhật Bản, Phòng kiểm tra tiêu chuẩn Lao động được thành lập như một tổ chức 

tầm cỡ quốc gia, Thành phố Kofu cũng có, để hướng dẫn và giám sát "Những điểm chú ý 

trong hợp đồng lao động" có được tuân thủ thực sự. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan 

tâm về điều kiện làm việc hoặc môi trường làm việc, hãy liên hệ “Phòng kiểm tra tiêu 

chuẩn lao động Kofu” 

 

Nơi liên hệ       Phòng kiểm tra tiêu chuẩn lao động 

Kofushi, Shimoiida, 2-5-51 

Điện thoại     055-224-5611



21 

 

 

 

 

（3）Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Yamanashi  
Ⅰ．Thao luan voi nước ngoài 

Địa điểm Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Yamanashi 

 〒400-0035    Kofushi Iida 2-2-3 

 Điện thoại 055-228-5419 

Thời gian triển khai Thứ tư tuần đầu tiên mỗi tháng (từ 6:30 ~ 9:00 pm) 

 Chủ nhật  tuần thu 3 mỗi tháng (từ 1gio pm ~ 4gio pm) 

Thời gian triển khai từ 6:30 ~ 9:00 pm 

Nội dung tư vấn có thể tham khảo về tìm việc, cuộc sống, giáo dục,vấn đề pháp luật … 

※Có thể tư vấn có bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Indonesia 

 

（4）Hội giao lưu quốc tế Kofu   
 
Hãy tận dụng nguồn nhân lực giao lưu quốc tế 

① Hướng dẫn cho những ai có nhu cầu về thông dịch, phiên dịch, hướng dẫn, homestay, v.v. 

②Nếu liên hệ với Ủy ban Hữu nghị Quốc tế Kofu (bên trong Văn phòng Thư ký Thị  

trưởng), sẽ được giới thiệu. Tuy nhiên, vì là tình nguyện, cũng có những trường hợp  

không đúng như nguyện vọng. 

※Ngôn ngữ có thể được thông dịch và phiên dịch là tiếng Anh / tiếng Hàn / tiếng Trung / 

tiếng Tây Ban Nha 

Nơi liên hệ  Văn phòng Thư ký Thị trưởng 

Điện thoại 055-237-5029 
 

（5）Phòng hỗ trợ việc làm  
 
Phòng hỗ trợ việc làm công cộng là một tổ chức quốc gia bình đẳng,  hướng dẫn nghề 

nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm cho những người có nguyện vọng. 

Phòng hỗ trợ việc làm công cộng Kofu mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:30 sáng 

đến 5:15 chiều.Chiều thứ ba từ 1:30 đến 5:00, có thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha và 

Bồ Đào Nha. (Chiều thứ Tư từ 1:30 đến 4:30 chỉ có thông dịch tiếng Bồ Đào Nha) 

Tại Young Hello Work, có một thông dịch viên tiếng Bồ Đào Nha vào các ngày thứ 

 Hai từ 10:00 sáng đến 1:00 chiều Thứ Năm, từ 9:30 sáng đến 1:00 chiều và 2:00 chiều  

đến 5.30 chiều. Ngày nghỉ là thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. 

※Khi đến Phòng hỗ trợ việc làm công cộng Kofu và Công ty Young Hello Work, hãy  

mang theo thẻ cư trú của bạn. 

Nơi liên hệ 

Phòng hỗ trợ việc làm công cộng Kofu 

Kofushi, Sumiyoshi  1-17-5 

Điện thoại 055-232-6060 

Công ty Young Hello Work  

Kofushi, Iida 1-1-20    Tinh Yamanashi Hội quán JA lầu 5  

Điện thoại 055-221-8609
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 Giáo dục 

（1）Giáo dục trường học   
 

Ở Nhật Bản, giáo dục bắt buộc là chín năm, sáu năm tiểu học và ba năm trung học cơ sở, 

trẻ em 6 tuoi vào tiểu học . Sau đó, nếu muốn vào trường trung học hoặc đại học, sẽ tham 

gia một kỳ thi tuyển rồi mới nhập học. 

 

Tham khảo trường tiểu học, 

trung học cơ sở ở trang 23 (3) 

 

 
 

（2）Nhà trẻ    
 

Nhà trẻ  nhận đơn đang kỳ của cha mẹ hoặc người bảo hộ và nuôi dạy trẻ như một cơ sở 

phúc lợi. Trẻ em nên được nuôi dưỡng dưới tình thương của cha mẹ và gia đình là chủ yếu, 

tuy nhiên, nếu cha mẹ đi làm, bi đau yếu không thể chăm sóc trẻ, nhà trẻ thay thế gia đình 

để chăm sóc trẻ. 

Do đó, không có nghĩa là trẻ em trong bất kỳ gia đình nào cũng có thể vào nhà trẻ. Tùy 

thuộc vào mức độ không thể chăm sóc trẻ tại nhà, hoặc khi chỉ tiêu nhà trẻ không có dư thì 

cũng không thể gửi trẻ vào được. 

 

 

 

 

 
 
Ⅰ．Tiêu chí nhân  trẻ 

Nếu bất kỳ cha mẹ hoặc người thân cùng  không thể cham soc trẻ vì những điều sau đây,  

có thể gửi con vào nhà trẻ. 

 

A) Bình thườnglàm việc vào ban ngày. 

B) Đang mang thai hoặc sau khi sinh con. 

C) Bị bệnh, bị thương hoặc bị khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất. 

D) Bận chăm sóc người thân trong gia đình. 

E) Đang trong thời gian phục hồi tổn thất do động đất, thiên tai, bao,  hỏa hoạn và các  

thảm họa khác.
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Ⅱ． Thủ tục nhập học 

Điền các mục cần thiết vào một mẫu đơn đăng ký cho mỗi đứa trẻ và nộp cho Tòa thị 

chính Kofu. 

・Đính kèm những loại giấy tờ sau đây. 

①Đối với người làm công ăn lương, giữ lại phiếu khấu trừ thuế, giấy chứng nhận đang 

 làm việc. 

②Người có thu nhập doanh nghiệp, nộp bản kê khai thuế sau cùng. 

③Bằng chứng chứng minh cha mẹ và ông bà không thể chăm sóc tại nhà 

④Nếu bạn được tuyển dụng, giấy chứng nhận đang làm việc. 

⑤Trường hợp tự kinh doanh hoặc làm nông nghiệp, giấy chứng nhận việc làm (có ghi  

chú của ủy ban trẻ em địa phương) 

⑥Trong trường hợp bị bệnh, Giấy chẩn đoán của bác sĩ 

⑦Nếu bạn đang chăm sóc người khác, Giấy chẩn đoán của bác sĩ 

※Phiếu khấu trừ thuế, giấy chứng nhận đang làm việc/ giấy chứng nhận việc làm của năm  

trước là cần thiết đối với tất cả những người phụ thuộc thuộc cùng sống chung trong một 

gia đình với đứa trẻ. 

 

Ⅲ． Thẩm tra/Quyết định 
Việc nhập học được quyết định theo thứ tự từ đứa trẻ cos mức độ cần được giáo dục cao 

nhất được quy định trong Luật phúc lợi trẻ em. 

 

Ⅳ．Phí  nhà trẻ 
Nó được xác định dựa trên số thuế thu nhập và thuế thành phố của năm trước. 

Nơi liên hê Bộ phận nhà trẻ  Phòng tương lai trẻ em 

                   Điện thoại              055-237-5669 
 

（3）Trường tiểu học/trung học cơ sở     
 
Trẻ em / học sinh quốc tịch nước ngoài không có nghĩa vụ phải theo học tại các trường 

tiểu học hoặc trung học cơ sở tại Nhật Bản, nhưng những người đã đăng ký là cư dân của 

Thành phố Kofu thì phải tham gia giống như cư dân của Thành phố Kofu. 

※Dưới đây là những thủ tục cần thiết để nhập học. 

①Mang theo thẻ cư trú (người giám hộ / bản thân) để làm thủ tục. 

②Quốc tịch, lứa tuổi và mối quan hệ với trẻ em / học sinh của người giám hộ phải rõ ràng. 

③Đang độ tuổi vào tiểu học và trung học cơ sở. 

④Người giám hộ có nhu cầu mạnh mẽ về việc học. 

⑤Người giám hộ có trách nhiệm về việc đi học, rời trường, cuộc sống hàng ngày, v.v. 

⑥Khi bạn rời trường và về nước, hãy nhớ liên hệ với chúng tôi. 

※ Khác 

①Trường học sẽ là trường ở khu vực bạn đang sống. Hơn nữa bạn có thể đến học lớp phù 

 hợp tuổi minh. 

②Những người đã đăng ký là cư dân tại Thành phố Kofu, năm sau, sẽ đươc vào tiểu học  

(6 tuổi) Vào tháng 10, “Hướng dẫn nhập học” sẽ được phát ra, nếu có nhu cầu nhập 

 học, hãy liên hệ với bộ phận Giáo dục và mang theo "Hướng dẫn nhập 

 

Nơi liên hệ     Bộ phận Giáo dục Ban Giáo dục Kofushi 

Điện thoại 055-223-7322 
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(4)  Trợ cấp trẻ em, Trợ cấp nuôi con, Trợ cấp nuôi con đặc biệt   

Ⅰ．Trợ cấp trẻ em 

Trợ cấp trẻ em sẽ được cấp cho người giám hộ đến khi trẻ hoàn thành bậc trung học cơ sở (ngày 31 

tháng 3 đầu tiên sau khi tròn 15 tuổi). 

Tiền trợ cấp hàng tháng là 15.000 yên cho trẻ dưới 3 tuổi, đới với trẻ từ 3 tuổi đến sắp hoàn thành 

bậc tiểu học thì 10.000 yên cho trẻ thứ nhất và thứ hai, 15.000 yên cho trẻ thứ ba trở đi. Và thời điểm 

đó đến lúc hoàn thành bậc trung học cơ sở là đồng loạt 10.000 yên cho mỗi trẻ. 

※Tuy nhiên, có những điều kiện để nhận trợ cấp ví dụ như thu nhập hạn chế, vì vậy 

tham khảo trước vơi bộ phận phát triển trẻ em. 

Nơi liên hệ    Bộ phận hỗ trợ phát triển trẻ   Phòng tương lai trẻ em 

Điện thoại 055-237-5674 

Ⅱ．Trợ cấp nuôi con 

Trợ cấp nuôi được cấp cho tới khi trẻ 18 tuổi (tính đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên sau 

khi tròn 18 tuổi) cho các ông bố hoặc bà mẹ của các gia đình cha mẹ đơn thân nuôi. 

※Tuy nhiên, có những điều kiện để nhận trợ cấp ví dụ như thu nhập hạn chế, vì vậy 

tham khảo trước vơi bộ phận phát triển trẻ em. 

           Nơi liên hệ     Bộ phận hỗ trợ phát triển trẻ    Phòng tương lai trẻ em 

  Điện thoại       055-237-5674 
 

Ⅲ．Trợ cấp nuôi con đặc biệt 
Trường hợp đang nuôi dưỡng người bị khuyết tật về thể chất và tinh thần dưới 20 

tuổi, sẽ được cấp “Trợ cấp nuôi con đặc biệt” 

※Tuy nhiên, có những thu nhập hạn chế, vì vậy tham khảo trước với bộ phận phúc  

lợi dành cho người khuyết tật. 

Nơi liên hệ      Bộ phận phúc lợi dành cho người khuyết tật 

Phòng bảo hiểm phúc lợi Kofushi 

                                            Điện thoại 055-237-5642 

Ⅳ．Trợ cấp y tế chăm sóc sức khỏe trẻ em 

Những khoản trợ cấp y tế cho trẻ do  điều trị y tế vì lý  

do  bệnh tật hoặc chấn thương tại các cơ sở y tế được cấp  

đến khi hoàn thành bậc trung học cơ sở (ngày 31 tháng 3  

đầu tiên sau khi tròn 15 tuổi).  

 Nơi liên hệ   Bộ phận hỗ trợ phát triển trẻ        

Phòng tương lai trẻ em 

         Điện thoại      055-237-5674
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Giao thông 
 

（1）Tàu điện, xe buýt   

Ⅰ． Cách đi tàu 

① Vé tàu điện hầu như được bán tại các máy bán hàng tự động ở nhà ga. 

② Xác định tên ga đến và tiền vé trên bản đồ tuyến đường hiển thị trên máy bán hàng tự 

động. 

③ Bỏ tiền vào máy, nhấn nút vào số tiền đi đến điểm đến, vé và tiền thối sẽ được đưa ra. 

④ Nếu không có máy bán hàng tự động thì có thể báo tên ga đến và mua vé tại cửa sổ bán 

vé ở ga. 

⑤ Sau khi mua vé bạn sẽ đi qua cửa soát vé, một số ga có cổng soát vé tự động. 

⑥ Khi đi quá trạm, hãy báo cáo tại ga bạn xuống hoặc báo với người hướng dẫn trong tàu. 

⑦ Khi đi tàu tốc hành đặc biệt ngoài vé tàu thường cần có vé tốc hành đặc biệt. 

⑧ Những vé có chỉ định đặc biệt có quy định số toa và số ghế, xác nhận và lên đúng toa, 

ngồi đúng ghế đã chỉ định. 

Ⅱ．Cách đi xe buýt 

① Mỗi một xe buýt sẽ ra vào đúng trạm đã được quy định để rước và thả khách 

② Xác nhận tuyến đường hiển thị chỗ trạm xe hoặc hiển thị trên đầu xe buýt xem có đi 

ngang điểm mình cần đến hay không rồi mới lên xe. Cũng có thể xác nhận với tài xế. 

③ Khi lên xe, hãy lấy số vé. Số được in trên vé này sẽ xác nhận giá vé khi xuống xe. 

④ Trong xe có một thông báo trạm dừng tiếp theo. Nếu có hướng dẫn về tên trạm dừng mà 

mình sẽ xuống, nhấn nút ở cửa sổ để cho tài xế biết rằng mình muốn xuống xe. 

⑤ Có bảng giá cước vận chuyển gần lối ra, bạn có thể đối chiếu số trên vé và xác nhận phí 

phải trả, bỏ số tiền vừa đủ và vé có in số vào cái hộp kế bên tài xế. 

⑥ Nếu không có tiền lẻ, có thể đổi bằng máy đổi tiền bên cạnh chỗ tài xế. 

Ⅲ．Vé định kỳ, vé giảm gíá 

Có vé định kỳ và phiếu giảm giá rẻ hơn vé thông thường trên tàu điện và xe buýt. Nó có 

thể được mua tại các trạm và thiết bị đầu cuối. 
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（2）Lái xe    

Ở Nhật Bản, có nhiều vụ tai nạn giao thông vì đường hẹp nhưng có nhiều xe hơi và 

người đi bộ, vì vậy ngay cả những người lái xe và người không lái xe đều phải tuân thủ 

luật lệ giao thông nghiêm ngặt, chú ý để không xảy ra tai nạn. 

① Không lái xe khi đã uống rượu 

② Không lái xe quá tốc độ 

③ Tuân thủ tín hiệu giao thông 

④ Tuân thủ các biển báo giao thông đường bộ 

⑤ Nhường đường cho người đi bộ 

⑥ Luôn mang theo giấy phép lái xe 

⑦ Không lái xe băng dép chẳng hạn 

 

Ⅰ．Về giấy phép lái xe 
 

Cho dù có giấy phép lái xe ở nước ngoài, vẫn phải làm thủ tục chuyển đổi giấy phép lái 

xe tại Nhật, nếu không có giấy phép lái xe của Nhật thì không thể lái xe tại Nhật, người 

cần thiết lái xe hãy thực hiện thủ tục chuyển đổi giấy phép. 

●Người có thể chuyển đổi giấy phép lái xe ở nước ngoài sang giấy phép lái xe tại Nhật 

① Sau khi lấy  giấy phép lái xe ở nước ngoài, ở tại nước đó từ 3 tháng trở lên. 

② Khi làm thủ tục thì giấy phép lái xe ở nước ngoài vẫn còn thời hạn sử dụng 

③ Hình thức và phương thức thi lấy giấy phép lái xe nước ngoài phải được cấp theo tiêu 

chuẩn chính xác được đặt ra ở quốc gia đó. 

(Ngoài các yêu cầu từ ① đến ③ở trên, cũng sẽ kiểm tra năng khiếu, kiến thức giao thông 

và kỹ năng lái xe.) 

※Tất cả đều phải đặt chỗ nên hãy liên hệ trước. 

 

Nơi liên hệ      Phòng cấp giấy phép lái xe Trụ sở cảnh sát tỉnh Yamanashi 

Minami Alps shi, Shimotakasuna 825 

Điện thoại  055-285-0533 
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 Điện thoại 
 

（1）Điện thoại  
 

Ⅰ．Cách gọi điện thoại 
 

Số điện thoại trong nước gồm ba bộ số: mã vùng - mã thành phố - số thuê bao. 

Số điện thoại đại diện của Tòa thị chính Kofu là mã vùng - mã thành phố - số thuê 

bao của văn phòng thành phố     

055 ‐ 237 ‐ 1161 

 

Dịch vụ điện thoại tiện lợi 

Số 110  Cảnh sát (miễn phí) 

Số 119  Hỏa hoạn/ Cứu hộ/ Cấp cứu (miễn phí) 

Số 116  Lắp đặt/ di dời/ tư vấn điện thoại (miễn phí) 

Số 113  Sự cố điện thoại (miễn phí) 

Số 104  Tổng đài cung cấp số điện thoại 

Số 106  Điện thoại do phía được gọi trả tiền 

Số 115  Điện báo 

Số 117  Báo giờ 

Số 177  Dự báo thời tiết 
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Trường hợp khẩn cấp 

Hỏa hoạn/ Cứu hộ/ Cấp cứu gọi số 119 

（1）Hỏa hoạn  

Nếu đám cháy xảy ra ở chỗ của bạn hoặc xung quanh chỗ của bạn thì hãy hô to thông 

báo cho mọi người xung quanh “Cháy, cháy” và gọi điện thoại số 119. 

 

●Chú ý khi gọi 119 

・Quay số 119 và bình tĩnh nhất có thể và từ từ báo cáo bằng tiếng Nhật người phụ trách “Cháy (Kaji)”. 

・Tiếp theo hãy từ từ nói “địa chỉ” và “cái gì đang cháy” bằng tiếng Nhật. Số ○○, ○○, phường ○○,  

khu ○○, Kofushi    (Ví dụ địa chỉ , cửa hàng) 

Nếu không biết "địa chỉ", vui lòng cho biết tên của tòa nhà hoặc kiến trúc dễ  

nhận biết.    (Ví dụ: Gần bệnh viện ○○) 

・Trong khi chờ xe cứu hỏa đến thì có thể chữa cháy ban đầu bằng “bình chữa cháy”. Tuy nhiên 

 bình chữa cháy chỉ chữa trong giới hạn khi lửa cháy chạm đến trần nhà. 

 

Nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn dễ nhận thấy đó là việc hút thuốc lá trong phòng ngủ và 

lỗi sử dụng gas. Nếu hoả hoạn xảy ra, không chỉ gây tổn thất về tài sản mà còn gây phiền 

toái cho rất nhiều người, vì vậy trong cuộc sống hàng ngày nên chú ý không để xảy ra hỏa 

hoạn. 

 

●Phòng cháy chữa cháy 

・Tuyệt đối không hút thuốc lá trong phòng ngủ 

・Sử dụng bếp ở vị trí cách xa các đồ vật dễ cháy. 

・Khi bạn rời khỏi bếp gas nhất định phải tắt bếp. 

・Tránh việc phát hiện chậm trễ, lắp đặt thiết bị báo cháy trong nhà. 

・Sử dụng chất chồng cháy cho các vật dụng phòng ngủ và quần áo. 

・Để có thể dập tắt đám cháy khi còn nhỏ, lắp đặt bình chữa cháy trong nhà. 

・Tạo một tập thể đoàn kết trong khu phố để có thể bảo vệ người già và người khuyết 

tật。 
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（2）Cứu hộ  
 

●Chú ý khi gọi số 119 

・Gọi số 119, cố gắng giữ bình tĩnh trả lời với nhân viên phụ trách, sau đó từ từ nói “Cấp cứu” bằng 

tiếng Nhật. (Kyuukyuu desu) 

・Tiếp theo hãy từ từ nói “tên” và “địa chỉ” bằng tiếng Nhật               

Tên ○○. Số ○○, ○○, phường ○○, khu ○○, Kofushi (Ví dụ nhờ giúp đỡ) 

・Nếu bạn nghe tiếng còi báo hãy bước ra đường theo sư hướng dẫn. 

  

Nếu xung quanh có trường hợp xảy ra hỏa hoạn, bệnh hoặc bị thương đột ngột, gọi số 119 “xe 

cứu hỏa”, “xe cấp cứu” sẽ lập tức đến ngay hiện trường. Dịch vụ này hoạt động 24 giờ thông qua 

tổng đài 119 trên toàn quốc. 
 

（3）Động đất  
 

Đột nhiên mặt đất và những ngôi nhà rung chuyển mạnh mẽ cùng với tiếng rít đó là động 

đất. Điều kinh khủng nhất trong một trận động đất, thiệt hại thứ 2 sau hậu quả trực tiếp do động 

đất gây ra đó là hỏa hoạn. Khi một trận động đất xảy ra, đừng vội vã ra ngoài hãy nấp vào gầm 

bàn chờ qua cơn rung chuyển để bảo vệ thân thể tránh khỏi những vật rơi. Sau đó, hãy chắc 

chắn dập tắt lửa và chú ý đến đồ đạc và mảnh thủy tinh rơi vỡ trong nhà. 

Nếu đang ở bên ngoài, việc đến gần một tòa nhà hoặc dãy nhà rất nguy hiểm vì có thể sụp 

đổ. Hơn nữa, cũng có khi ngói rơi, kính vỡ, vì vậy hãy di tản đến nơi an toàn như công viên 

hoặc sân trường 
Để chuẩn bị cho trận động đất, cần phải kiểm tra nơi sơ tán, kiểm tra thực phẩm và 

quần áo và chuẩn bị tâm lý cho một trận hỏa họan bất ngờ.
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Thủ tục lưu trú 

（1）Xin gia hạn thời gian lưu trú va  thay đổi tư cách lưu trú  

Nếu có nguyện vọng muốn gia hạn thời gian lưu trú hiện tại thì phải đến Cục quản lý 

xuất nhập cảnh Tokyo nộp “Đơn xin gia hạn thời gian lưu trú”. 

Ngoài ra, nếu có thay đổi về tình trạng và thông tin cư trú thì phải nộp “Đơn xin thay đổi 

tư cách lưu trú” 

Các thủ tục cần được thực hiện trước khi hết hạn lưu trú, có thể nhận kết quả từ 3 tháng 

trước khi hết hạn lưu trú. Tùy theo tư cách lưu trú mà những loại giấy tờ cần thiết cho thủ 

tục lưu trú cũng khác nhau, được cấp trong vòng 3 tháng sau khi yêu cầu. 

Những giấy tờ cần thiết như Đơn, hộ chiếu và thẻ lưu trú… 

Chi tiết vui lòng liên hệ Cục quản lý nhập cư Tokyo chi nhánh Kofu. Hoặc có thể xác 

nhận tại website của Bộ Tư Pháp. 

 
●Thời gian tiếp nhận  Ngày làm việc (Thứ 2 ~ thứ 6) 

 Sáng 9:00 ~ 12:00 

 Chiều 1:00 ~ 4:00 
●Ngày nghỉ  Thứ 7・Chủ nhật・ Ngày lễ・ Nghỉ cuối năm (từ ngày 29 

tháng 12 ~ ngày 3 tháng 1) 
  

Nơi liên hệ 
Cục quản lý nhập cư Tokyo Chi nhánh Kofu 

Kofushi Marunouchi 1-1-18  Tầng 9 tòa nhà văn phòng chính phủ 

  Điện thoại       055-255-3350 
Có thể lấy mẫu đơn từ trang chủ của Bộ tư pháp “Dịch vụ hướng dẫn, chỉ dạy, cung 

cấp Đơn online” tại địa chỉ website (http://www.moj.go.jp/) 
 

（2）Xin cấp phép tư cách lưu trú   

Khi sinh con, phải thực hiện thủ tục “Đơn xin cấp phép tư cách lưu trú” cho con tại 

Cục quản lý xuất nhập cảnh Tokyo trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh để có được  “Tư 

cách lưu trú”. Tuy nhiên, đối với trường hợp về nước trong vòng 60 ngày sau khi sinh thì 

không cần xin tư cách lưu trú. 

Các tài liệu cần thiết để đăng ký bao gồm đơn đăng ký, hộ chiếu, thẻ cư trú và giấy tờ 

chứng minh việc sinh con (giấy khai sinh, giấy chứng sinh, v.v.). 

Chi tiết vui lòng liên hệ Cục quản lý nhập cư Tokyo chi nhánh Kofu. Hoặc có thể xác 

nhận tại website của Bộ Tư Pháp. 

Để biết thêm thông tin về việc làm hộ chiếu trẻ em, xin vui lòng liên hệ với lãnh sự quán 

của các nước. 
 

（3）Xin giấy phép tái nhập cảnh  
 
Về nguyên tắc, người có hộ chiếu còn thời hạn và thẻ cư trú trường hợp xuất cảnh và 

quay lại Nhật trong vòng một năm kể từ ngày xuất cảnh, thì không cần phải xin giấy phép 

tái nhập cảnh. Khi xuất cảnh hãy xuất trình thẻ cư trú.

 

http://www.moj.go.jp/
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Sau khi xuất cảnh trong vòng 1 năm ( khi  xuất cảnh van con ky han lưu trú chưa 1 năm 

thì hãy nhập cảnh lại trước khi hết hạn lưu trú ) nếu không nhập cảnh trở lại Nhật thì mặc 

nhiên sẽ bị mất tư cách lưu trú.4 
 

（4）Xin cấp phép hoạt động ngoài tư cách  

Nếu tư cách lưu trú là “Du học” mà trong thời gian lưu trú muốn đi làm thêm, cần phải 

xin cấp phép hoạt động ngoài tư cách. Ngoài ra, còn có "chứng nhận tư cách lao động " 

được chứng nhận công khai về nội dung của các hoạt động cho phép bạn có thể làm việc. 

Chi tiết vui lòng liên hệ Cục quản lý nhập cư Tokyo chi nhánh Kofu. Hoặc có thể xác 

nhận tại website của Bộ Tư Pháp. 
 

（5）Thông tin liên lạc tổng hợp lưu trú người nước ngoài  
 

Nhận tư vấn các loại thủ tục liên quan nhập cảnh và cư trú (có thông dịch) 

 

●Thời gian tiếp nhận Ngày làm việc (Thứ 2 ~ thứ 6) 

Sáng 9:00 ~ 12:00 

Chiều 1:00 ~ 4:00 

●Ngày nghỉ              Thứ 7・Chủ nhật・Ngày lễ 

・Nghỉ cuối năm (từ ngày 29 tháng 12 ~ ngày 3 tháng 1) 

  

Nơi liên hệ 

Cục quản lý nhập cư Tokyo 

〒108-8255 

 Tokyo, Minato-ku, MinatoMinami 5-5-30 

Điện thoại  03-5796-7111 

Trang chủ Cục quản ý nhập cư（http://www.immimoj.go.jp/）  
Trang chủ Bộ Tư Pháp （http://www.moj.go.jp/） 

http://www.immimoj.go.jp/）
http://www.moj.go.jp/
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Cảnh sát 
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Cảnh sát bảo vệ chúng ta khỏi tội phạm và tai nạn để chúng ta có thể sống một cuộc 

sống hàng ngày an toàn và an tâm. 

Trong thành phố Kofu, ngoài sở cảnh sát, cảnh sát hoạt động tại đồn cảnh sát và các 

địa điểm khác nhau, hoạt động xử lý tội phạm tấn công và tai nạn giao thông, điều tiết 

hướng dẫn giao thông và hướng dẫn trên các con đường gần đó. 

Chẳng may gặp các tình huống bị tấn công và tai nạn giao thông, hãy chắc chắn rằng 

bạn biết cách liên lạc với cảnh sát. 
 

（1）Khi có  thiệt hại về  tôi pham  

①Gọi 110, hoặc đồn cảnh sát, công an, trạm liên lạc hoặc đến đồn cảnh sát gần nhất để 

báo cáo thiệt hại. 

②Báo cáo địa chỉ, tên, tình hình thiệt hại, v.v., trong đơn trình báo và trả lời những câu 

hỏi mà cảnh sát đặt ra. 

③Nếu có sổ ngân hàng, thẻ tiền mặt, thẻ cư trú, v.v. trong số các hạng mục bị tổn hại, 

hãy liên hệ ngay với công ty phát hành và làm theo hướng dẫn. 
 

（2）Khi có tai nạn giao thông（Khi xảy ra tai nạn giao thông） 

①Nếu có người bị thương, hãy gọi xe cứu thương (gọi số 119 (xem P29 (2) Cấp cứu)) 

và ưu tiên giải cứu. Lúc này, hãy chú ý giao thông của các phương tiện khác chẳng 

hạn. 

Nếu không có người bị thương, di chuyển xe đến nơi an toàn để không cản trở giao 

thông. 

② Gọi 110, hoặc đồn cảnh sát, công an, trạm liên lạc hoặc đến đồn cảnh sát gần nhất 

để báo về vụ tai nạn giao thông. 

③Ghi lại những điều sau đây về đối phương trong vụ tai nạn 

• Tên 

• Địa chỉ 

• Số điện thoại (nơi liên lạc) 

•  Số xe 

④Sau khi đến đồn cảnh sát hãy giải thích về tình huống vụ tai nạn 
 

（3）Khi làm rơi  mất đồ   

①Gọi điện thoại đến đồn cảnh sát, trạm liên lạc hoặc đến đồn cảnh sát gần nhất để báo 

vềvụ mất đồ. 

②Nếu tìm được đồ đã mất, cảnh sát sẽ liên lạc và hướng dẫn thủ tục để nhận lại. 

③Nếu có liên lạc trực tiếp từ người nhặt được món đồ đã mất, hãy liên lạc báo cáo với 

đồn cảnh sát.
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（4）Cách gọi chính xác số 110     
 

①Một trong những phương thức báo cáo về trường hợp cấp cứu và tai nạn là gọi số 110. 

② Nếu gọi số 110 từ điện thoại di dộng hay điện thoại thông thường nào thì cho dù đang ở  

đâu trong tỉnh cũng có thể kết nối đến phòng chỉ huy thông tin của trụ sở cảnh sát. 

③Ở phòng chỉ huy thông tin, những cảnh sát phụ trách luôn luôn sẽ hỏi “Khi nào?”, “Ở đâu?”, “Chuyện gì?”,  

“Thủ phạm?”, “Nạn nhân?”…nên hãy bình tĩnh mà nói chuyện.。 
 

 

（5）Tư vấn ở cảnh sát    

①Nếu cần hỏi ý kiến cảnh sát ngoài những trường hợp khẩn cấp hoặc tai nạn, bạn có 

thể gọi cho sở cảnh sát, đồn cảnh sát hoặc trạm liên lạc gần nhất hoặc có thể đến 

trực tiếp để hỏi ý kiến. 

②Có phòng tư vấn tổng hợp giống như một phòng tư vấn chuyên môn. 

 

Phòng tư vấn tổng hợp cảnh sát tỉnh Yamanashi 

Kofushi,  Marunouchi 1-6-1   Tòa nhà phòng chống thiên tai tầng 2 

Số điện thoại  ＃9110・055-233-9110
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Các loại tiêm 
chủng 

Độ tuổi đối tượng tiêm chủng 
(Thời gian tiêm chủng tiêu chuẩn trong dấu 

ngoặc đơn) 

 
Số lần 

(Khoảng cách) 

Ghi chú 

Hib (mô cầu não) 
Từ 2 tháng ~ dưới 60 tháng tính từ sau khi sinh 
(2 tháng ~ dưới 7 tháng tính từ sau khi sinh: Bắt 
đầu tiêm chủng) 

 
1 ~ 4 lần 

※Số lần tiêm 

chủng khác nhau 

tùy thuộc vào thời 

gian bắt đầu tiêm 

chủng 

Viêm phổi trẻ 
em 

Từ 2 tháng ~ dưới 60 tháng tính từ sau khi sinh 
(2 tháng ~ dưới 7 tháng tính từ sau khi sinh: Bắt 
đầu tiêm chủng) 

 
1 ~ 4 lần 

※Số lần tiêm 

chủng khác nhau 

tùy thuộc vào thời 

gian bắt đầu tiêm 

chủng 

4 loại hỗn hợp 
<ho gà・

bạch hầu・ 
uốn ván・
bại liệt> 

Kì đầu tiên 3 tháng ~ dưới 90 tháng tính từ sau 
khi sinh 
(3 tháng ~ 12 tháng tính từ sau khi sinh) 

3 lần 
(trong khoảng 
20 ~ 56 ngày) 

 

Thêm 1 kì 3 tháng ~ dưới 90 tháng tính từ sau 
khi sinh 
(Lần thứ 3 tiêm chủng là sau lần đầu tiên từ 12 
tháng ~ 18 tháng) 

1 lần 
(Lần thứ 3 tiêm 
chủng là cach 

đầu tiên tren 6) 

 

3 loại hỗn hợp 
<Ho gà・ 
uốn ván・ 
bại liệt> 

Kì đầu tiên 3 tháng ~ dưới 90 tháng tính từ sau 
khi sinh 
(3 tháng ~ 12 tháng tính từ sau khi sinh) 

3 lần 
(trong khoảng 
20 ~ 56 ngày) 

 

Thêm 1 kì 3 tháng ~ dưới 90 tháng tính từ sau 
khi sinh 
(Lần thứ 3 tiêm chủng là sau lần đầu tiên từ 12 
tháng ~ 18 tháng) 

1 lần 
(lần thứ 3 trên 
6 tháng kể từ 
lần đầu tiên) 

 

 
 

Bệnh bại liệt đơn 
 

Kì đầu tiên 3 tháng ~ dưới 90 tháng tính từ sau 
khi sinh 
(3 tháng ~ 12 tháng tính từ sau khi sinh) 

3 lần 

(20 ngày trở 
lên) 

※Người đã từng 

tiêm vaccine 1 lần 

rồi thì từ lần thứ 2 

trở đi tiêm vaccine 

không tác dụng. Thêm 1 kì 3 tháng ~ dưới 90 tháng tính từ sau 
khi sinh 
(Lần thứ 3 tiêm chủng là sau lần đầu tiên từ 12 
tháng ~ 18 tháng) 

1 lần 
(lần thứ 3 trên 
6 tháng kể từ 
lần đầu tiên) 

BCG 

(Lao phổi) 

Sau khi sinh chưa tròn 1 tuổi ( 5 tháng ~ 8 tháng 
tính từ sau khi sinh) 

1 lần 
 

Hỗn hợp sởi - 
rubella 

(MR) Sởi đơn, 
rubella đơn 

Kì 1 từ 12 tháng ～ dưới 24 tháng tính từ sau 
khi sinh 

1 lần  

Kì 2 từ 5 ～ 7 tuổi, có người trước khi vô tiểu học 
1 năm 
<Có trẻ phát triển tốt thì lúc đang học mẫu giáo, 
nhà trẻ) 

 
1 lần 

Thủy đậu 
Từ 12 tháng ~ dưới 36 tháng tính từ sau khi sinh 
(Lần dầu tiên trong khoảng từ 12 tháng ~ dưới 
15 tháng tính từ sau khi sinh) 

2 lần 
(3 tháng trở 

lên) 

※Khoảng thời 

gian tiêm tiêu 

chuẩn là cách 

khoảng từ 6 tháng 

~ 12 tháng 

Viêm não 
Nhật Bản 

Kì 1 từ 6 tháng ～ dưới 90 tháng (3 tuổi) tính từ 
sau khi sinh 

2 lần 
 

 

※Không áp dụng 

cho đối tượng 

thuộc dạng đặc 

biệt 

Thêm 1 kì từ 6 tháng ~ dưới 90 tháng tính từ sau 
khi sinh 
(Lần thứ 2 tiêm chủng là khoảng 1 năm sau lần 
đầu tiên) 

1 lần 

Kì 2 từ 9 tuổi ~ dưới 13 tuổi 1 lần 
Hỗn hợp 2 
loại(DT) 

<Bạch hầu, 
uốn ván> 

Kì 2 từ hơn 11 tuổi đến dưới 13 tuổi  
1 lần 

※Nên tiêm 

chủng tại thời 

điểm năm lớp 6 

tiểu học 

 
Ung thư cổ tử cung 

Trong khoảng thời gian tính từ ngày đầu tiên khi 
tròn 12 tuổi đến ngày cuối cùng của năm 16 tuổi 
(tương đương độ tuổi của năm đầu tiên trung 
học cơ sở) 

 
 

3 lần 

※Tùy thuộc loại 

vaccine khoảng 

cách tiêm chủng sẽ 

khác nhau 

Nơi liên hê   Bộ phận sức khỏe bà mẹ trẻ em – Phòng tương lai trẻ em 

Điện thoại    055-237-2587 

 

Tiêm chủng định kỳ 
 



 

 

 
 

がいこくじん な や み ご と き が る そうだん 

”外国人の悩み事！気軽に相談！” 
 

がいこくじん 

外国人 
そうだん 

相談 
 

Consultation for Foreigners 

外国人咨询  외국인 상담 

Consulta para Extranjeros 

Consulta para Estrangeiros 

Tư vấn người nước ngoài 

 
055-237-5359 
月～金曜日の平日 午前9:00～午後4:00 

〒400-8585 甲府市丸の内1丁目18番1号 

甲府市役所市民課(2階10番相談窓口 Window No.１０) 
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