
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

↑ Đối với những người đã nhận tiền trợ cấp cố định đặc biệt của năm tài chính 2021 (100.000 yên ứng với 1 người) thì số tài khoản khi đó sẽ được in ra nên hãy 

kiểm tra xem thông tin tài khoản có chính xác hay không. 

Những người chưa nhận tiền trợ cấp cố định đặc biệt của năm tài chính 2021 hoặc những người đã thay đổi tình trạng hộ gia đình sẽ được để trống. Đối với 

những người được để trống, hãy đảm bảo điền thông tin tài khoản mong muốn chuyển khoản vào cột ghi ở phần dưới của phiếu xác nhận. 

↑ Hãy kiểm tra xem có đáp ứng được 3 điều kiện yêu cầu hay không. 
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[Ví dụ mẫu về cách điền] 

NGUYEN VAN A 
XXX-1234-5678 Ngày 

điền 

Chủ hộ 

Tên tổ chức tài chính Tên chi nhánh Loại Số tài khoản Chủ tài khoản 

NGUYEN VAN A Ngân hàng ○○ Chi nhánh ○○ 

← Trang bên trái là phiếu xác nhận để chu cấp tiền trợ cấp. 

↓ Hãy xem phần giải thích được ghi bên dưới và điền thông tin vào phiếu xác nhận. 

Sau khi điền xong thông tin, hãy cắt rời trang bên trái ra, cho vào bao thư dùng để trả lời đính kèm và gửi qua đường 

bưu điện. 

↓ Đây là “Số biểu mẫu” của bạn. Hãy giữ gìn cẩn thận. [Ví dụ mẫu về 

cách điền] 

Tiếng Việt Nam 

Cách điền phiếu xác nhận (trang bên trái) 
Hãy sử dụng bút bi và điền phần màu đỏ bằng tiếng Nhật hoặc chữ cái Latinh 

Tài khoản chu cấp  Tên ngân hàng Tên chi nhánh Loại tiền gửi Số tài khoản (Chủ tài khoản) 

Số tiền chu cấp: 100.000 yên 

● Tất cả các thành viên trong hộ gia đình được miễn thuế cư trú. 

● Tất cả các thành viên trong hộ gia đình không phải là người phụ thuộc của những người thân trong gia đình khác, v.v... có chịu thuế cư trú. 

● Không phải là hộ gia đình đã nhận tiền trợ cấp đặc biệt nhất thời dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v... hoặc hộ gia đình có người từng 

là chủ hộ của hộ gia đình đó. 

Cột điền 

chủ hộ 

↑ Hãy điền “Ngày điền(*)”, “Tên của chủ hộ” và “Số điện thoại”. 

 * Thứ tự của mục ngày điền là tháng / ngày. 

 

 

Sẽ khoanh tròn ○ vào loại tổ chức tài chính và tên chi nhánh. Tuy 

nhiên, nếu không biết thì không khoanh tròn cũng được. 

[Ví dụ mẫu về cách điền] 

Hãy viết bằng chữ katakana theo như 

cách ghi trong sổ tài khoản 

↑ Hãy điền thông tin tài khoản (tên tổ chức tài chính, tên chi nhánh, số tài khoản, chủ tài khoản) mong muốn chuyển tiền 
trợ cấp. 

 Trường hợp có thay đổi so với tài khoản được in ở trên hoặc người đại diện sẽ tiếp nhận tiền trợ cấp thì hãy đảm bảo xác 
nhận mặt sau vì cần những hồ sơ bắt buộc bổ sung. 

 Đối với những người không thể nhận được tiền trợ cấp bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng thì hãy gọi đến tổng đài 
chuyên dụng (TEL: 0120-489-048). 
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❶ Có trường hợp chúng tôi sẽ tham chiếu sổ đăng ký cư trú cơ bản hoặc sổ thuế, v.v... để xác nhận tư cách nhận trợ 
cấp của hộ gia đình bạn. 

❷ Trường hợp không thể xác nhận được tư cách nhận trợ cấp trong sổ sách, chúng tôi có thể yêu cầu bạn nộp hồ 
sơ bổ sung. 

❸ Trường hợp không thể hoàn tất việc chuyển khoản vì thông tin tài khoản ngân hàng mà bạn đã điền bị sai sót, 
không thể liên hệ/xác nhận lại với chủ hộ (bao gồm người đại diện) trước ngày 28 tháng 2 năm 2023 thì sẽ xem 
như là đơn đăng ký đó đã bị rút lại. 

❹ Trường hợp phát hiện ra đã nhận tiền trợ cấp này ở thành phố Sendai hoặc ở một chính quyền địa phương khác 
thì sẽ phải hoàn trả lại tiền trợ cấp đã nhận từ thành phố Sendai. 

❺ Trường hợp phát hiện đã khai báo gian dối để nhận tiền trợ cấp một cách bất chính thì sẽ bị yêu cầu hoàn trả lại 
khoản tiền trợ cấp đó, đồng thời sẽ bị buộc tội lừa đảo theo Điều 246 của Luật Hình sự Nhật Bản, có thể sẽ bị kết 
án từ 10 năm tù trở xuống. 

Điện  

thoại 



 

 

Họ và tên của người đại diện Mối quan hệ nhìn từ chủ hộ Ngày tháng năm sinh của người đại diện 

NGUYEN VAN B 

Cách đọc   NGUYEN VAN B 

1980 / 12 / 10 

Người đại diện 

Địa chỉ Số điện thoại 

 

(Số điện thoại có thể liên lạc được vào ban ngày) 

Tôi (chủ hộ) ủy quyền cho người bên trên kiểm tra phiếu xác nhận điều kiện nhận trợ cấp và nhận tiền trợ cấp 

đặc biệt nhất thời dành cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v... 

Chữ ký của chủ hộ 

[Ví dụ mẫu về cách 

điền] ↓ Hãy điền thông tin trong trường hợp người đại diện nhận tiền trợ cấp. 

Chữ ký (nếu chủ hộ ký tên bằng tay thì không cần đóng dấu) 

Sẽ khoanh tròn ○ vào năm sinh theo lịch Nhật Bản. Tuy 

nhiên, nếu không biết thì không khoanh tròn cũng được. 

NGUYEN VAN A 
NGUYEN 

Bản sao giấy tờ xác minh danh tính (thẻ lưu trú, thẻ mã số cá nhân có ảnh, v.v...) 

* Đối với thẻ mã số cá nhân có ảnh thì chỉ copy mặt trước. 

Hãy đảm bảo dán bản sao giấy tờ xác minh danh tính của bản thân chủ hộ 

Bản sao sổ ngân hàng hoặc thẻ tiền mặt của tài khoản chuyển khoản 

* Thứ có thể biết được tên tổ chức tài chính, tên chi nhánh, loại tiền gửi, số tài khoản, chủ tài khoản (katakana) 

↓ Đối với người tự mình ghi thông tin tài khoản ngân hàng ở mặt trước thì hãy đảm bảo dán bản sao lên. 

Hãy dán 1 trong các bản sao sau đây. 

Sổ tài khoản 

(Trường hợp Japan Post Bank) 

Sổ tài khoản 

(Trường hợp không phải 

Japan Post Bank) 

Thẻ tiền mặt 

(Trường hợp không có sổ 

tài khoản, v.v...) 

* Nhô ra khỏi biểu mẫu này cũng được. Hãy gấp nó lại khi gửi qua đường bưu điện. 

* Trường hợp không dán được vào biểu mẫu thì ghi địa chỉ, họ và tên của chủ hộ lên mặt sau của tờ giấy đã copy hồ sơ xác nhận rồi gửi kèm 

với bao thư dùng để trả lời. 

Trường hợp Japan Post Bank thì hãy copy toàn bộ bề 

mặt của trang mở trải của sổ tài khoản. 

XXX-2345-6789 

Hãy đảm bảo copy mặt có thể xác nhận được chủ 

tài khoản, tên tổ chức tài chính, tên chi nhánh 

(mã chi nhánh) và số tài khoản. 


