
Nếu bạn cần làm thủ tục nào trong các loại dưới đây, hãy đến quầy tư vấn liên quan để được hướng dẫn thực hiện.

● Nếu cần phiên dịch khi làm thủ tục hay cần tư vấn đời sống, hãy đến phòng giao lưu quốc tế Tầng 2 tòa thị chính.

● Các mục liên quan đến y tế bảo hiểm, hãy đến quầy tư vấn y tế bảo hiểm Tầng 4, tòa nhà Trung tâm bảo vệ sức khỏe tổng hợp Takasaki.

Các bước Giấy tờ cần thiết Nơi làm thủ tục Quầy số
Khi chuyển đến, hãy làm thủ tục đăng ký bảo
hiểm quốc dân
●Phiếu Tokutei douitsu setai shozokusha
idourenrakuhyou.
● Nếu có phiếu Kyu hifuyou
idousharenrakuhyou, thì khi đăng ký thủ
tục tại quầy Ban dân cư, hãy nói cho người
phụ trách biết.

●Thẻ cư trú hoặc thẻ Vĩnh trú đặc biệt
●Hộ chiếu
●Thẻ mã số cá nhân hoặc tờ thông báo mã
số cá nhân

Phòng bảo hiểm
lương hưu

Bộ phận phụ
 trách đăng ký

Tầng 1
quầy
⑨

Phòng bảo hiểm
lương hưu

Bộ phận bảo
hiểm sức khỏe

quốc dân

Tầng 1
quầy
⑧

Đối với người từ nước ngoài chuyển đến, hãy
làm thủ tục đăng ký ở nơi ghi
bên phải.
●Từ trong nước Nhật chuyển đến thì
không cần làm thủ tục

●Thẻ cư trú hoặc thẻ Vĩnh trú đặc biệt
●Hộ chiếu
●Thẻ mã số cá nhân hoặc tờ thông báo mã
số cá nhân
●Sổ lương hưu

Khi chuyển đến, hãy làm thủ tục đăng ký
●Tuy nhiên, nếu thời gian lưu trú
dưới 3 tháng thì không đăng ký được.

●Con dấu
●Giấy chứng nhận thuộc đối tượng bảo
hiểm người cao tuổi
●Thẻ cư trú hoặc thẻ Vĩnh trú đặc biệt
●Thẻ mã số cá nhân hoặc tờ thông báo
mã số cá nhân

Phòng bảo hiểm
lương hưu

Bộ phận cấp
y tế

Tầng 1
quầy
⑩

● Giấy chứng nhận tư cách nhận trợ cấp
(Được địa phương cư trú trước đó cấp)

Đăng ký Chứng nhận tư cách nhận trợ
cấp tiền y tế
(Thủ tục để miễn phí tiền y tế)

●Thẻ bảo hiểm y tế (có ghi tên trẻ)
●Giấy chứng nhận tình trạng trợ cấp y tế
phúc lợi (Nếu chuyển chỗ trong cùng tỉnh)
●Thẻ cư trú, giấy chứng nhận vĩnh
trú đặc biệt
●Người được bảo hiểm (bảo hiểm quốc
dân là chính) mang theo thẻ mã số cá
nhân hoặc tờ thông báo mã số cá nhân
●Trong trường hợp có người ủy quyền,
cần giấy ủy quyển, thẻ xác nhận nhân
thân có đính kèm ảnh.

Phòng bảo hiểm
lương hưu

Bộ phận cấp
y tế

Tầng 1
⑩

Hãy làm thủ tục này trong vòng 15 ngày
kể từ ngày tiếp theo của ngày được ghi trong
bản "chứng nhận chuyển đi"
xin ở địa phương sống trước đó.

Hãy hỏi người phụ trách ghi bên phải này.
(chú ý) Trường hợp chỉ có bố/ mẹ chuyển
chỗ ở vì công việc…, cũng có thể cần
làm thủ tục này.

Phòng gia đình
trẻ em

Bộ phận phúc
lợi trẻ em

Tầng 1
⑬

Sau khi xin tư vấn tại phòng giáo dục mầm non,
hãy tiến hành thủ tục đăng ký tại
phòng GDMN hoặc phòng phúc lợi
công dân tại các chi nhánh hành chính
địa phương.

Hãy hỏi người phụ trách ghi bên phải này.

Phòng giáo dục
mầm non

bộ phận giáo
dục mầm non

Tầng 1
⑫

(Dành cho người nước ngoài)

Các thủ tục

Đối với người tham gia bảo hiểm y tế quốc dân có chi trả số tiền y tế cao,
hãy tư vấn với người phụ trách ghi bên phải.
●Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chi trả nào do luật bảo hiểm y tế quốc dân
 (Nếu có)

Lương hưu quốc dân
(Dành cho trường hợp

chuyển từ nước ngoài đến)

Người đang nhận
 lương hưu Không cần làm thủ tục

 Y tế người cao tuổi
(Trên 75 tuổi)

Có con từ 0 đến 15 tuổi
 (năm 3 Trung

học cơ sở)
(Trợ cấp tiền y tế)

Người nhận trợ cấp
trẻ em

Người muốn xin cho con
đi nhà trẻ mẫu giáo

Dành cho người mới chuyển đến thành phố Takasaki

Bảo hiểm y tế
quốc dân

Phòng bảo hiểm
lương hưu

Bộ phận lương
hưu

Tầng 1
quầy
⑮

Bảo hiểm
điều dưỡng

Phòng bảo hiểm
điều dưỡng
Ban tiền bảo
hiểm điều dưỡng

Tầng 2
quầy
㉕

2021.4

Người vĩnh trú, hay có tư cách lưu trú trên 3 tháng, 
thành phố Takasaki sẽ gửi  thẻ bảo hiểm y tế điều 
dưỡng (khoảng 1 tháng sau khi chuyển đến)

Từ nơi cư trú cũ, sẽ gửi thẻ bảo hiểm y tế điều dưỡng/ 
thẻ tỉ lệ chi trả/ thẻ chứng nhận mức cao nhất phải chi 
trả (chỉ gửi cho người đủ điều kiện)

Từ nơi cư trú cũ, sẽ gửi thẻ bảo hiểm y tế điều dưỡng

Nơi 
chuyển 
đến là 
các cơ 
sở bảo 
hiểm 
điều 

dưỡng 

các
nơi

khác 

※ là các viện 
dưỡng lão cần 
chăm sóc đặc 
biệt, viện 
dưỡng lão thu 
phí, nhà trọ 
dành cho người 

Không cần làm thủ Nhận 
Chứng 
nhận 
điều 

không có

Không cần làm thủ 

Trong vòng 14 ngày kể từ 
ngày chuyển đến, hãy làm 
thủ tục đăng ký (tiếp tục) 
cần chăm sóc/trợ giúp

Không cần làm thủ tục

Nhận tư 
cách 
điều 

dưỡng

không có

●Tiền bảo hiểm  

điều dưỡng từ tháng 
chuyển đến sẽ đóng cho 
thành phố Takasaki. 
Thông báo và giấy đóng 
tiền sẽ được gửi đến. Hãy 
thanh toán bằng giấy đóng 
tiền, hoặc chuyển khoản 
ngân hàng.



Các bước Giấy tờ cần thiết Nơi làm thủ tục Quầy số

Trường hợp muốn nhập học trường
công cấp 1,2 ; hãy làm thủ tục tại
phòng Giáo vụ

●Thẻ cư trú hoặc thẻ Vĩnh trú đặc biệt
●Con dấu
●Giấy chứng nhận đã tốt nghiệp hoặc
đang học tại trường bên nước ngoài. (Nếu
trước đó học tại Nhật thì cần giấy chứng
nhận đang học và giấy chứng nhận chương
trình sách giáo khoa)

Phòng giáo vụ
Bộ phận đào tạo Tầng 16

Đăng ký  giấy tư cách nhận trợ cấp y
tế phúc lợi
(Thủ tục để được miễn phí tiền y tế)

Hãy hỏi người phụ trách ghi bên phải này.
Ban trợ cấp y tế,

Phòng lương
hưu bảo hiểm

Tầng 1
quầy　⑩

Phiếu đăng ký trợ cấp nuôi  dành
cho người mới chuyển đến

Tờ khai thay đổi địa chỉ
(chuyển chỗ trong cùng tỉnh)
Tờ khai chuyển đến
(chuyển đến từ tỉnh khác)

Đăng ký nhận tư cách được trợ cấp

Phòng phúc lợi
khuyết tật

Tầng 1
quầy　③

Ban tài sản
khấu hao

phòng thuế
tài sản

Tầng 2
quầy
㉛

《Thủ tục đăng ký》

Khi ở thành phố Takasaki bạn sử dụng
tiếp các loại xe gắn động cơ đã từng
dùng tại nơi ở cũ.

《Tại địa chỉ cũ đã đăng ký ngừng sử dụng xe》
●Giấy chứng nhận ngừng sử dụng xe
●Con dấu người sở hữu xe, người sử dụng xe
●Giấy tờ tùy thân
《Tại địa chỉ cũ không đăng ký ngừng sử dụng xe》
●Biển số xe
●Giấy chứng nhận cấp biển xe
●Con dấu người sở hữu, người sử dụng xe
● Giấy tờ tùy thân

Ban chứng nhận
thuế phòng
thuế tài sản

Tầng 2
quầy
㉝

Thủ tục tiến hành ở các cơ quan tài chính hay
ngân hàng bưu điện.
●thuế thị dân*　・thuế tài sản cố định　・thuế xe hơi
nhẹ (các loại giảm giá)　・Bảo hiểm y tế quốc dân
・Học phí nhà trẻ
・Tiền thuê nhà chính phủ・Bảo hiểm điều dưỡng*
・Bảo hiểm y tế người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên
có thể đóng bằng cách chuyển khoản ngân hàng.
 (các khoản đánh dấu*, nếu trừ trực tiếp từ lương
hay lương hưu thì không thể đổi cách thanh toán
sang chuyển khoản được.)
●Hỏi về các tổ chức tài chính, hãy liên hệ số dưới
đây. (TEL　027-321-1216)

●Sổ ngân hàng
● Con dấu (đăng ký khi mở tài khoản)
● Tờ thông báo thuế cần đóng (chỉ trường hợp
đăng ký thuế tài sản cố định.

●Giấy yêu cầu đóng thuế (giấy đăng ký)
do ủy ban thành phố hoặc các chi nhánh ủy ban,
các tổ chức tài chính cấp phát.

Ban phụ
trách thuế

Tầng 2
quầy
㉟

Hãy làm thủ tục khai báo ngày bắt đầu sử
dụng nước máy (dịch vụ nước thải)．
(TEL 027-321-1283　FAX 027-326-6501.
Có thể làm thủ tục khai báo điện tử)

● Giấy tờ tùy thân
(Thông tin chi tiết hãy bộ phận
ghi bên phải)

Ban phụ trách
tiền nước

Tầng 1
quầy

Các thủ tục

Người có con học
cấp 1, cấp 2

Gia đình cha/mẹ
đơn thân

Người khuyết tật nặng

Người có tư cách nhận trợ
cấp nuôi dưỡng trẻ em

Người có tư cách nhận trợ
cấp nuôi dưỡng trẻ

em đặc biệt

Trợ cấp trẻ em có bố/
mẹ bị tai nạn giao thông

Sổ người khuyết tật Về khuyết tật, hãy hỏi phòng phúc lợi khuyết tật.
Hoặc có thể làm tại các phòng phúc lợi nhân dân của các chi nhánh ủy ban.

Người có đất, nhà tại
Takasaki

Hãy liên lạc với Phòng thuế tài sản về việc chuyển chỗ ở
(TEL 027-321-1222)

Xe có gắn động cơ
(Xe dưới 125 cc)

Xe đặc thù hạng nhỏ như
máy nông nghiệp...

・Xe hạng nhẹ hai bánh
(126cc～250cc)

・Xe hai bánh cỡ nhỏ
(từ 251cc trở lên)
・Xe hạng nhẹ

(3 bánh・4 bánh)

Hãy làm thủ tục thay đổi địa chỉ.
Cách thức làm thủ tục và những giấy tờ cần thiết, hãy hỏi cơ quan dưới đây.

Người muốn thanh
toán tiền thuế…

 bằng chuyển khoản
ngân hàng

Người muốn sử
 dụng nước máy

●Những thủ tục trên có thể làm được ở các chi nhánh ủy ban địa phương. Chi tiết cụ thể, hãy hỏi tại chi nhánh ủy ban gần nhất.
Tòa thị chính Takasaki (trụ sở chính ) TEL　０２７－３２１－１１１１(đại diện) Chi nhánh Kurabuchi　  TEL　０２７－３７８－３１１１(đại diện)

Chi nhánh Misato               TEL　０２７－３７１－５１１１(đại diện) Chi nhánh Gunma 　      TEL　０２７－３７３－１２１１(đại diện)

Chi nhánh Shinmachi　     TEL　０２７４－４２－１２３４(đại diện) Chi nhánh Haruna　       TEL　０２７－３７４－５１１１(đại diện)

Chi nhánh Yoshii　           TEL　０２７－３８７－３１１１(đại diện)

Thẻ đăng ký thường trú
cơ bản

Thẻ mã số thuế cá nhân

Trong vòng 90 ngày kể từ sau ngày khai
báo chuyển đến, nếu làm thủ tục
đăng ký tiếp tục sử dụng thì có thể dùng
tiếp. Nếu không cần, hãy khai
báo trả lại thẻ.

●Thẻ đăng ký thường trú cơ bản
●Thẻ mã số thuế cá nhân
(Cần phải nhập mật khẩu)

Ban đăng ký
dân cư,

phòng dân cư

Tầng 1
quầy
⑦

Hãy hỏi người phụ trách ghi bên phải này.

Phòng gia đình
trẻ em

Bộ phận
phúc lợi trẻ em

Tầng 1
quầy
⑬

  Chi cục vận tải Gunma thuộc 
cục vận tải Kanto
  TEL　050-5540-2021

  Chi cục vận tải Gunma thuộc 
cục vận tải Kanto
  TEL　050-5540-2021

  Hiệp hội kiểm tra xe hạng nhẹ
  TEL　050-3816-3109

Xe hạng nhẹ hai bánh Xe hai bánh cỡ nhỏ Xe hạng nhẹ


