
Tại thời điểm 1/4/2022

Thủ tục đăng kí Những giấy tờ cần thiết
Cửa sổ đăng kí cũng như số điện thoại

liên lạc

1 □ Chuyển nhà Bằng lái xe v..v của đối tượng nộp đơn※１

2 □ Chuyển nhà Thẻ lưu trú, thẻ vĩnh trú

3 □ Đăng kí thay đổi  
Mang theo thẻ đang có

◇ Cần mật khẩu

4 □
Đăng kí chứng nhận điện

tử

Mang theo thẻ my number

◇ Cần mật khẩu

Thủ tục đăng kí Những giấy tờ cần thiết
Cửa sổ đăng kí cũng như số điện thoại

liên lạc

5 □

Thay đổi địa chỉ trên thẻ

bảo hiểm , hay thẻ bảo hiểm

chăm sóc sức khỏe người

cao tuổi

Thẻ bảo hiểm , hay thẻ bảo hiểm ch

ăm sóc sức khỏe người cao tuổi

6 □

Thủ tục đăng kí Những giấy tờ cần thiết
Cửa sổ đăng kí cũng như số điện thoại

liên lạc

7 □
Cấp giấy báo nhập học

(chuyển đến)

Phòng tiếp dân ・Các chi nhánh

của Ủy ban nhân dân thành phố

℡　0246(22)7447

8 □ Thay đổi địa chỉ v.v… Liên hệ trực tiếp Các nhà trẻ

9 □ Xin cấp từng loại Liên hệ trực tiếp phòng ban liên quan

Ban bảo hiểm mẹ và bé Phòng Gia đì

nh và trẻ em (Thuộc tổng Trung tâm

Bảo hiểm và Phúc lợi)

Tel : 0246(27)8597

10 □ Thay đổi địa chỉ v.v…

11 □ Đăng kí thay đổi địa chỉ

12 □

Đăng kí thay đổi địa chỉ trê

n giấy chứng nhận hưởng

trợ cấp nuôi trẻ hay trợ cấp

đặc biệt

Giấy chứng nhận hưởng trợ cấp nu

ôi trẻ hay trợ cấp đặc biệt

13 □
Thay đổi địa chỉ trên giấy

chứng nhận

Giấy chứng nhận hưởng trợ cấp nuôi

trẻ hay trợ cấp đặc biệt

14 □ Thay đổi địa chỉ 
Liên hệ trực tiếp phòng ban liên

quan

☆

※１

⇒Tiếp mặt sau

Thay đổi địa chỉ trên thẻ đ

ịnh mức bảo hiểm được áp

dụng
Thẻ định mức bảo hiểm…

　※ …Những thủ tục có thể đăng kí tại phòng tiếp dân của tòa thị chính sở tại

Người tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận chữ

kí điện tử của My number (Mã số cá nhân)

My number (Mã số cá nhân) hoặc người có

thẻ đăng kí công dân

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nhà nước・chế độ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Đối tượng là người Nhật

Phòng lương hưu (Thuộc một bộ

phận của phòng tiếp dân )•Các

chi nhánh của ủy ban thành phố

Ban điều tra cấp lương

Tel　0246(22)7456

Ban dịch vụ y tế người cao tuổi

Tel　0246(22)7466

Với những đối tượng có con 

Tất cả các đối tượng ※

Đối tượng sơ hữu thẻ định mức bảo hiểm đ

ược áp dụng

Đối tượng cần phải đăng kí

Phòng tiếp dân・Các chi nhánh của ủy

ban nhân dân

Nhóm tiếp nhận ・Xác thực

Tel　0246(22)7447

Nhóm Sổ đăng kí công dân

Tel　0246(22)7444

Nhóm cấp thẻ my number (mã số cá

nhân)

Tel  0246(22)7026

Đối tượng là người nước ngoài

Đối tượng cần phải đăng kí

Đối tượng cần phải đăng kí

Đối tượng hưởng trợ cấp nuôi con hay trợ

cấp đặc biệt

Đối tượng đang hưởng trợ cấp trẻ em

Đối tượng có giấy chứng nhận đang hưởng

trợ cấp hỗ trợ y tế cho trẻ sơ sinh và trẻ em

Tùy từng đối tượng khác nhau mà các giấy tờ liên quan sẽ khác nhau. Hãy hỏi trực tiếp phòng ban liên quan.

Với trường hợp cần đổi mã bưu điện, phải nộp đơn đến bưu điện gần nhất. Hãy liên hệ trực tiếp với bưu điện

Đang theo học trung học cơ sở , tiểu học

Đối tượng đang hưởng các dịch vụ khác

Với những đối tượng đã nhận trợ cấp y tế tại

địa phương cũ（trợ cấp y tế, trợ cấp giáo

dục, trợ cấp y tế đặc biệt ）

Đối tượng đang có con đi mẫu giáo

Đang đi trẻ

Ban phúc lợi của các chi nhánh

Ủy ban nhân dân thành phố · Các

trung tâm bảo hiểm phúc lợi của

từng địa phương

Taira

Tel　0246(22)7457(10,15,16)

Tel   0246(22)1163(ngoài các số

trên)

Onahama

Tel　0246(54)2111

Nakoso ・Tabito

Tel　0246(63)2111

Joban ・ Tono

Tel　0246(43)2111

Uchigo ・Yoshima ・Miwa

Tel　0246(27)8690

Yotsukura・Hisa nohama Ohisa

Tel　0246(32)2114

Ogawa ・Kawamae

Tel　0246(83)1329

転

居

Danh sách làm thủ tục hành chính cho những đối tượng chuyển nhà trong thành phố  Iwaki

ベトナム語



Thủ tục đăng kí Những giấy tờ cần thiết
Cửa sổ đăng kí cũng như số đ

iện thoại liên lạc

Đối tượng là người khuyết tật

15 □

Đối tượng có sở hữu một trong những loại

sau ：sổ tay khuyết tật, sổ khám bệnh , sổ tay

bảo hiểm của người có vấn đề về tâm lí

Thay đổi địa chỉ Sổ tay đang dùng

16 □
Đối tượng hưởng những chế độ trợ cấp

khác

17 □
Thay đổi địa chỉ trên thẻ

bảo hiểm
Thẻ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Phòng tiếp dân・Các chi nhánh của ủy

ban nhân dân

Nhóm tiếp nhận ・Xác thực

Tel:0246(22)7447

18 □ Thay đổi địa chỉ trên thẻ Thẻ chứng nhận, thẻ thường trú
Phòng y tế cộng đồng

Ban chỉ đạo y tế

Tel　0246(27)8594

Thủ tục đăng kí Những giấy tờ cần thiết
Cửa sổ đăng kí cũng như số đ

iện thoại liên lạc

19 □ Nhận lịch vứt rác
◇ Thành phố được chia làm 10 khu vực

khác nhau

◇ Có đăng trên trang web của thành phố

Phòng xúc tiến giảm thiểu rác thải

Các chi nhánh ủy ban thành phố

Tel 0246（22）7559

20 □ Thay đổi đăng kí cho chó Ghi lại số đăng kí của chó và mang đến

Phòng y tế cộng đồng

Ban chỉ đạo y tế(trừ chi nhánh

Yoshima)

Tel 0246(27)8592

21 □
Đăng kí sử dụng, ngừng

sử dụng

Liên lạc với trung tâm chăm sóc khách

hàng của phòng cấp nước của thành

phố

Trung tâm chăm sóc khách hàng của

phòng cấp nước thành phố

Tel 0246(22)9300

22 □ Thay đổi địa chỉ Thẻ thường trú, giấy phép

Nghĩa trang Minami shirado：Phòng

đời sống cộng đồng

Tel 0246(22)7446

Nghĩa trang Azumada : Chi nhánh

Nakoso

Phòng tiếp dân, ban vệ sinh sức khỏe

Tel 0246(63)2111

☆

☆

23 □
Đối tượng đăng kí sử dụng dịch vụ "Cần

trợ giúp khi đi sơ tán"
Thay đổi địa chỉ

Liên hệ trực tiếp phòng ban liên

quan

Đăng kí bảo hiểm phúc lợi xã hội

Các thủ tục đăng kí khác

Đối tượng chuyển đến khu vực khác trong

thành phố

Đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế về bệnh

nan y được chỉ định

Ban phúc lợi của các chi nhá

nh Ủy ban nhân dân thành

phố・ Các trung tâm bảo hiểm

phúc lợi của từng địa phương

※Danh sách tham khảo trang

trước

Đối tượng có nuôi chó

Ban phúc lợi của các chi nhánh

Ủy ban nhân dân thành phố · Các

trung tâm bảo hiểm phúc lợi của

từng địa phương

※Danh sách tham khảo trang

trước

Liên hệ trực tiếp với phòng ban liên quan 

Đối tượng đăng kí mới hay ngừng sử dụng

dịch vụ cấp nước của thành phố

Đối tượng cần phải đăng kí

Với trường hợp cần đổi mã bưu điện, phải nộp đơn đến bưu điện gần nhất. Hãy liên hệ trực tiếp với bưu điện

Tùy từng đối tượng khác nhau mà các giấy tờ liên quan sẽ khác nhau. Hãy hỏi trực tiếp phòng ban liên quan.

Đối tượng cần phải đăng kí

Đối tượng đang sử dụng nghĩa trang của thành

phố (Minamishirado, Azumada)

Đối tượng có chứng nhận hưởng trợ cấp

bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Ghi chú


