
 

 

 

 

 

 

Thành phố có chế độ miễn, giảm tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân cho hộ gia đình bị suy giảm thu nhập do ảnh 

hưởng của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới. Đối tượng được miễn giảm là tiền bảo hiểm phải nộp trong 

thời gian từ tháng 2/2020 đến tháng 3/2021. 

 

1 Đối tượng hộ gia đình 

Do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới, người trụ cột gia đình thuộc một trong 2 trường 

hợp A hoặc B như dưới đây có thể được miễn, giảm tiền bảo hiểm. 

A：Trường hợp người có thu nhập cao nhất trong gia đình bị bệnh nặng hoặc qua đời. 

B：Trường hợp thu nhập từ lương, thu nhập từ hoạt động kinh doanh... của người có thu nhập cao nhất 

trong gia đình được dự báo sẽ bị sụt giảm từ 30% trở lên.（Chi tiết về điều kiện vui lòng xem trang tiếp theo） 

2 Phương thức đăng ký 

(1) Quý vị hãy kiểm tra 「Phong bì gửi lại, đơn đăng ký, hướng dẫn về việc） miễn giảm」 được gửi ngày 16/6/2020 

kèm trong 「令和２年度国民健康保険料決定通知書（Thông báo quyết định tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân của 

năm tài chính 2020）」. 

(2) 「Đơn đăng ký」 được điền bằng tiếng Nhật. Về cách viết: Vui lòng xem trang sau. 

(3) Chúng tôi sẽ copy lại 「Tài liệu đính kèm」. Về tài liệu đính kèm cần thiết: Vui lòng xem mục ３ Tài liệu đính kèm. 

(4) Hãy cho 「Đơn đăng ký」 và 「Tài liệu đính kèm」 vào 「Phong bì gửi lại」 và gửi qua đường bưu điện. Nơi gửi 

đã được in sẵn trên phong bì. 

3 Tài liệu đính kèm 

  Tùy từng lý do đăng ký mà gửi kèm bản copy của những giấy tờ tương ứng. 

A-1：Trường hợp người có thu nhập cao nhất trong gia đình qua đời 

【Giấy tờ xác nhận được việc qua đời】 Giấy xác nhận qua đời、Phiếu tách khẩu...  

※Trường hợp đã báo tử cho thành phố Sendai rồi thì không cần. 

※Trường hợp không thể xác nhận được là bị bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới thì cũng có trường 

hợp cần phải nộp Giấy chứng tử hoặc Phiếu chẩn đoán. 

A-2：Trường hợp người có thu nhập cao nhất trong gia đình bị bệnh nặng. 

   【Giấy tờ xác nhận được là bị bệnh nặng từ 1 tháng trở lên】 Phiếu chẩn đoán của bác sỹ... 

B： Trường hợp thu nhập từ lương, thu nhập từ kinh doanh... của người có thu nhập cao nhất trong gia 

đình được đánh giá là sụt giảm từ 30% trở lên. 

【Giấy tờ xác nhận được thu nhập trong năm 2019 (bắt buộc)】 Kê khai thuế (bản Copy), Giấy khấu trừ thuế 

trực tiếp từ lương…  

【Giấy tờ xác nhận được thu nhập từ sau tháng 1/2020（bắt buộc）】 Sổ doanh thu, Bảng lương… 

【Giấy tờ xác nhận được tình trạng thất nghiệp, hoặc chấm dứt việc hoạt động kinh doanh（Chỉ dành cho những 

trường hợp phù hợp）】 Giấy nghỉ việc, Đơn chấm dứt hoạt động kinh doanh… 

【Giấy tờ xác nhận được số tiền phải bồi thường bảo hiểm thiệt hại（Chỉ dành cho những trương hợp phù hợp）】 

Thẻ bảo hiểm… 

※Trường hợp không thể nộp kèm theo các giấy tờ có thể xác nhận được việc đánh giá về việc sút giảm thu 

nhập từ sau tháng 1/2020 thì hãy nhờ đơn vị tuyển dụng hoặc người chủ doanh nghiệp điền vào phần khung 

phía dưới của Đơn đăng ký. 

4 Liên hệ  

  Nếu có câu hỏi liên quan đến việc Đăng ký, vui lòng liên hệ bằng điện thoại với Ủy ban nhân dân, Chi nhánh tổng 

hợp gần nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

Những người không biết tiếng Nhật hãy gọi điện đến Trung tâm đa văn hóa thành phố Sendai. 

Điện thoại:  022–224-1919 （9 giờ sáng đến 5 giờ chiều）.

Thành phố Sendai   ベトナム語 / Tiếng Việt  

Phòng bảo hiểm, lương hưu quận Aoba 022-225-7211 Phòng bảo hiểm, lương hưu quận Wakabayashi 022-282-1111 
Phòng bảo hiểm, lương hưu chi nhánh 
tổng hợp Miyagi 

022-392-2111 Phòng bảo hiểm, lương hưu quận 
Taihaku 

022-247-1111 

Phòng bảo hiểm, lương hưu quận 
Miyagino 

022-291-2111 Phòng phúc lợi bảo hiểm chi nhánh 
tổng hợp Akiu 

022-399-2111 

Phòng bảo hiểm, lương hưu quận Izumi 022-372-3111 ※Tất cả đều là số điện thoại đại diện  

 



 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料減免申請書  
(Đơn đăng ký xin miễn giảm tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới.) 

 
 

申請の理由（該当事由）【必須】      ※理由にレ点する 必要書類  ※添付したものに〇をする 

□ 
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったため 

（Vì người có thu nhập cao nhất trong gia đình bị bệnh nặng hoặc 

đã qua đời.) 

死亡診断書＝Giấy chứng tử.、埋葬許可書＝Giấy 
phép mai táng.、戸籍謄抄本＝Bản copy Sổ hộ 
khẩu.、医師による診断書＝Giấy chẩn đoán của 
bác sỹ... 

□ 

主たる生計維持者の給与、事業収入等の減少が見込まれるため 

（Vì thu nhập từ lương, thu nhập từ kinh doanh của người có thu 

nhập cao nhất trong gia đình được dự báo bị sụt giảm.） 

※下の①～③のすべてに該当する場合が対象となります。 

（Đối tượng được miễn giảm phải đáp ứng được cả 3 điều kiện 

(①～③) dưới đây.） 

確定申告書(控)＝Bảng kê khai thuế.、売上台帳＝
Sổ doanh thu.、給与明細書＝Bảng lương.、源泉徴
収票＝Giấy khấu trừ thuế trực tiếp từ lương... 

（事業等の廃止・失業等は上記に加え） 
（Bổ sung thêm vào phần trên những thông tin về chấm 
dứt hoạt động kinh doanh, thất nghiệp...）廃業届＝
Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh.、離職
票＝Giấy nghỉ việc... 

 

①給与収入、事業収入、不動産収入又は山林収入のいずれかが、令和元年中に比べて 10分の３以上減少する見込みで
ある（保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は収入に含める） 

(So với năm 2019, thu nhập từ lương, thu nhập từ hoạt động kinh doanh hoặc thu nhập từ sản xuất lâm nghiệp, bất 
động sản...được đánh giá là bị sụt giảm từ 30% trở lên (trong đó bao gồm cả thu nhập từ tiền bảo hiểm, số tiền 
nhận được từ bồi thường thiệt hại...) 

② 令和元年中の所得の合計額が 1,000万円以下である 
(Tổng thu nhập của năm 2019 từ 1000 man yên trở xuống.) 

③ 減少が見込まれる給与、事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合計額が 400万円以下である 
(Ngoài những thu nhập từ lương, thu nhập từ hoạt động kinh doanh, tổng thu nhập khác trong năm 2019 sụt giảm 
(Tổng thu nhập từ 400 man trở xuống).) 

減少が見込まれる収入【必須】 ※減少する見込みの収入種類（〇をする）と収入額を記入してください 

給与・事業・不動産・山林 

Lương・Kinh doanh・Bất động sản・Lâm nghiệp. 

令和元年中 

(Trong năm 2019) 

円 

 

令和２年中見込み 

(Dự đoán trong năm 2020) 

円 

 

収入減少事由記入欄【必須】 ※令和２年１月以降の収入状況等を記入してください 

(Ví dụ) Trường hợp làm thêm tại quán, nhà hàng ăn uống, thu nhập trong tháng 1, tháng 2 là 20man/1 tháng. Tuy nhiên, trong 

tháng 3, số ngày làm việc và thu nhập sụt giảm, thu nhập 1 tháng chỉ còn 10 man, sau đó thì nghỉ việc. Hiện tại, đang trong 

quá trình tìm việc nhưng không có triển vọng tìm được việc. (Hãy viết tình hình thực tế bằng tiếng Nhật). 

【収入の減少が見込まれることを確認できる書類を添付できない場合に記入】 

主たる生計維持者の収入が減少した証明 ［※事業主が記入・押印してください］ 

給与等の減少前の額 

（月額相当額） 
円 

給与等の減少後の額 

（月額相当額） 
円 

給与等の減少

した時期 
月から 

上記のとおり相違ないことを証明します。 
事業所所在地 
事業所名称 
事業主氏名 印 

担当者氏名  電話番号 （    ）    ― 

申請対象保険料・申請者【必須】(Đối tượng tiền bảo hiểm được miễn giảm・Người làm đơn 【Bắt buộc】.) 

世 帯 主 住 所 
(Địa chỉ của chủ hộ 
gia đình.) 

仙台市     区 

世 帯 主 氏 名 
（ 申 請 者 ） 
 (Họ và tên của 
người chủ hộ gia đình 
(Người làm đơn).) 

 通知書番号 

(Số giấy thông 

báo.) 
   －  

 
    

主 た る 生 計 
維 持 者 氏 名 
(Họ và tên của người 
trụ cột trong gia đình.) 

 
電話番号 

(Số điện thoại.) 

（    ）    ― 

国民健康保険料の減免について申請します。なお、この申請に係る審査のために必要がある場合には，仙台市が世帯主及

び世帯の被保険者の所得について調査を行うことに同意します。 

あて先 仙台市      区長       申請日      年   月   日 

別記様式１（第２条関係） 〔収受印〕 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大 防 止 の た め 郵 送 申 請 に ご 協 力 く だ さ い 
( M o n g  q u ý  v ị  h ợ p  t á c  b ằ n g  c á c h  g ử i  Đ ơ n  đ ă n g  k ý  q ua  đ ư ờ n g  b ư u  đ i ệ n  đ ể  p h ò n g  t rá n h  s ự  l â y  l a n  c ủ a  v i r us  C o r o na  c h ủ n g  m ớ i . )  

＜Cách viết Đơn đăng ký.＞  

Viết đúng theo hướng dẫn từ mục①～⑪.. 

⑦Hãy ✔vào ô □ phù hợp với lý do đăng ký. 

⑨Khoanh tròn ○ vào loại thu nhập bị đánh giá là sụt giảm. ⑩↓Ghi thu nhập của năm 2019  ↓và thu nhập dự đoán của năm 2020  

⑪Nhất định phải viết lý do thu thu nhập bị sụt giảm. Hãy viết tình trạng thu nhập từ sau tháng 1 năm 2020 bằng tiếng Nhật. 

※Trong trường hợp không có giấy từ chứng minh được thu nhập bị sụt giảm thì hãy nhờ đơn vị tuyển dụng điền vào phần khung ghi dưới 

đây. 

⑧Khoanh tròn ○ vào giấy tờ cần thiết đã đính kèm. 

※令和２年度の保険料決定通知書をご確認ください 

 

①Viết địa chỉ của người chủ hộ gia đình bằng tiếng Nhật đúng như trên thẻ ngoại kiều. 

②Viết tên người chủ hộ gia đình 
bằng chữ IN HOA, KHÔNG DẤU 
đúng như trên thẻ ngoại kiều. 

③Viết tên người có thu nhập cao 
nhất trong gia đình bằng chữ IN HOA, 
KHÔNG DẤU đúng như trên thẻ 
ngoại kiều. 

④Điền số của「（Giấy thông báo quyết định tiền bảo 
hiểm năm tài chính 2020）令和２年度保険料決定通知
書」」. Trường hợp không biết số của Giấy thông báo 
quyết định tiền bảo hiểm năm tài chính 2020 thì điền số 
ở phần phía trên bên phải của thẻ bảo hiểm. 

⑤Điền số điện thoại có thể liên lạc. 

⑥Khi xem xét hồ sơ xin miễn giảm tiền bảo hiểm, cũng có trường hợp cần xem xét thu nhập của người chủ hộ gia đình và 
thu nhập của người phụ thuộc. Trường hợp đồng ý thì điền tên của quận (huyện) và ngày làm đơn. 
                ↓ Tên quận (huyện) (Ví dụ: 青葉 (Aoba)) .    ↓Ngày làm đơn (thứ tự Năm ... tháng... ngày). 


