
 SHIZUOKA   Tĩnh Cương 

  静岡市国際交流協会
しずおかしこくさいこうりゅうきょうかい

   2/2020 

   Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shizuoka     

Báo thông tin Same 

http://www.samenet.jp/ 

Ngôn ngữ: tiếng Nhật

( đơn giản), tiếng Anh, 

tiếng Việt, tiếng Bồ Đào 

Nha, tiếng Tây Ban Nha, 

tiếng Trung, tiếng Phili-

pin. 

Nội dung: bao gồm thông 

tin hữu ích cho cuộc 

sống bên Nhật, lịch sự 

kiện, cách thức liên lạc 

với các cơ quan chức 

năng khi cần thiết.. 

Tiếp nhận tư vấn 

Thời gian: 13-17h(thứ 6) 

Điện thoại: 054-273-

5931 

葵区追手町5-1市役所17F 

Chú ý:Chúng tôi có tiếp 

nhận tư vấn sử dụng 

công cụ hỗ trợ vào các 

ngày trong tuần.  Ngoài  

trụ sỏ chính tại Shizuo-

ka, chúng tôi vẫn tiếp 

nhận tư vấn tại trụ sỏ 

Shimizu và Suruga 

Điện thoại : 054-354-

2009 

清水区旭町6-8静岡市市役

所清水庁舎2F 

  Hàng năm chúng ta phải đóng thuế dựa trên số liệu thu nhập của năm trước. 

Vậy thủ tục khai thuế là gì? Đối tượng cần làm thủ tục khai thuế là ai? Có nhiều 

trường hợp sau khi làm thủ tục khai thuế sẽ được nhận lại tiền hoặc cũng có 

thể phải đóng thêm tiền. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn nhé. 

1. 確定申告
かくていしんこく

là gì?(xác định thân cáo) 

Là thủ tục kê khai tính toán thuế dựa trên thu nhập phát sinh trong vòng 1 năm 

(từ ngày 1/1 đến ngày 31/12), khai báo nộp thuế (hoặc xin hoàn thuế) lên cục 

Thuế vụ. Thời gian làm thủ tục kê khai thuế là trong khoảng thời gian từ ngày 

16/2 đến ngày 15/3, do cá nhân người kê khai thuế tự tính toán và làm thủ tục 

kê khai.  

2. Đối tượng cần làm thủ tục khai thuế 

Đối tượng làm thủ tục Kê khai thuế về cơ bản được chia làm 2 nhóm chính: Đối 

tượng cần phải làm kê khai thuế và Đối tượng nên làm kê khai thuế (có lợi khi 

làm kê khai thuế). 

  A. Đối tượng cần phải làm kê khai thuế bao gồm 

Người kinh doanh cá nhân 

Người có thu nhập trong năm vượt quá 2000 vạn yên 

Người có thu nhập phụ ngoài công việc chính vượt quá 20 vạn yên 

Người nhận thu nhập từ 2 công ty trở lên 

Người có tiền bảo hiểm đáo hạn và 1 vài đối tượng có thu nhập đặc biệt khác. 

   —>Người là đối tượng cần phải thuế cần lưu ý nếu không làm thủ tục Kê khai 

thuế trong thời hạn quy định sẽ bị phạt phí quá hạn. 

  B. Đối tượng nên làm (có lợi khi làm) kê khai thuế bao gồm 

Người có chi phí nằm viện, trị liệu vượt quá 10 man yên 1 năm 

Người nghỉ việc giữa chừng, không nhận được giấy Điều chỉnh thuế cuối năm (

年末調整
ねんまつちょうせい

） 

Người nhận bồi thường tài sản thiệt hại do thiên tai, do trộm cắp, cướp giật… 

Người ủng hộ từ thiện (Ví dụ: ふるさと納税
のうぜい

…) 

Người nhận khấu trừ khoản vay mua nhà năm đầu tiên (từ năm thứ 2 trở đi có 

thể làm 年末調整) 

Nếu có các khoản giảm trừ tính thuế thu nhập, làm kê khai thuế có khả năng 

nhận lại được khoản thuế đã đóng thừa trong năm đó. Trong trường hợp không 

rõ mình có thuộc đối tượng làm Kê khai thuế hay không, tốt nhất nên trao đổi 

với chuyên gia về thuế hoặc trao đổi trực tiếp với cục Thuế vụ. 

3. Tại sao phải làm kê khai thuế? 

 Việc nộp và kê khai thuế là nghĩa vụ của người dân. 

 Nếu bạn có những khoản được giảm trừ thuế mà chưa được tính trong điều 

chỉnh thuế cuối năm thì nên làm kê khai thuế để có thể nhận lại 1 phần tiền 

thuế do đóng quá mức. 

 Nếu các bạn là người nằm trong đối tượng cần kê khai thuế mà không làm sẽ 

bị quy tội trốn thuế, sẽ bị phạt hoặc chịu xử lý pháp lý. 



 

     市営住宅の入居者を募集します 

               Tìm người thuê nhà do Tỉnh quản lý 
 

Đối tượng : Sinh sống hoặc làm việc tại tỉnh 

                   Có người thân hoặc gia đình  sinh sống cùng 

                   Có khó khăn về việc kiếm nhà ở 

                   Không có sở hữu nhà riêng(kể cả đứng tên 

                    cùng_) 

Đăng ký    : Từ ngày 1/2 đến ngày 5/2 

Liên hệ      : 市まちづくり公社（静岡庁舎5階）
し ま ち づ く り こ う し ゃ （ し ず お か ち ょ う し ゃ ５ か い ）

 

                ☎ 221-1253 

         清水庁舎2階
      しみずちょうしゃ２かい

 

                ☎ 354-2238 

 Nhận đơn đăng ký tại tổng công 

ty , phòng hướng dẫn tổng hợp 

Suruga-ku , chi nhánh Nagada, chi 

nhánh Kanbara 

 Lưu  ý        : Ngoài ra sẽ xét thêm 

về thu nhập, các hộ gia đình độc 

thân cũng có thể đăng ký. 

    Tư  vấn miễn phí  

     dành cho người dân nước ngoài 

 
Thời gian  : Ngày 14/3 (thứ 7)  13:00-16:00 

Địa điểm : 葵消防署（葵区追手町）
あおいしょうぼうしょ（あおいくおいてまち）

 

                    Phòng chữa cháy Aoi 

Nội dung : Tư vấn các vấn đề đời sống cùng với 

                    người quản lý hành chính và luật sư. 

Đối tượng : Người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật  

                    và người Nhật có liên quan, quan hệ với 

                    người nước ngoài. 

Chi phí       : Miễn phí, trực tiếp tới hội trường ( ưu tiên  

                    người đăng ký trước qua điện thoại) 

Lưu ý         :  Có thông dịch viên tiếng 

                     Trung, tiếng Bồ Đào 

                     Nha, tiếng Tây Ban  

                     Nha, tiếng Việt, tiếng 

                     Philippin, tiếng Anh. 

 

Liên hệ       :  

静岡市国際協会清水支部
しずおかしこくさいきょうかいしみずしぶ

  

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh 

Shizuoka  

                     trụ sở Shimizu 

☎      354-2009 

  Lớp học kỹ năng dành cho bố và mẹ 

      (lớp học tiền sinh) 
 

Thời gian   :  ①  ngày 7/3 (thứ 7) 

                     ②  ngày 14/3( thứ 7) 

                         9:30-12:00 

Đối tượng  : 35 cặp lần đầu làm bố mẹ, đang trong thai 

                        kỳ đến 35 tuần 6 ngày. 

Địa điểm        :  ①  城東保険福祉センター 

          ②  南部保健福祉センタ 

☎         200-4894 

    証明書交付サービスについてのお知らせ
し ょ う め い し ょ こ う ふ さ ー び す に つ い て の お し ら せ

 

 

 証明書自動交付機サービス終了について
し ょ う め い し ょ じ ど う こ う ふ き さ ー び す し ゅ う り ょ う に つ い て

 

     (Dịch vụ cung cấp giấy công chứng tự động) 

  Hiện tại máy móc tự cung cấp chứng chỉ(công chứng) 

tại các chi nhánh, văn phòng phường do sự lão hóa, 

giảm khả năng hoạt động của máy móc. Nên từ ngày 

21 tháng 2 (thứ 6),19:00 thì dịch vụ này sẽ ngừng hoạt 

động. 

  Bản công chứng đăng ký con dấu thì sẽ cần cho việc 

xin giấy chứng nhận đăng ký con dấu tại quầy , vì thế, 

sau khi dịch vụ cung cấp tự động ngừng hoạt động 

cũng hãy giữ gìn cẩn thận. 

           証明書コンビニ交付サービスについて
           しょうめいしょこんびにこうふさーびすについて

     

   (Dịch vụ cấp công chứng tại cửa hàng tiện lợi) 

  Tại tỉnh, thành phố đang thực thi dịch vụ cung cấp các 

loại giấy công chứng bằng cách xử dụng thẻ マイナン

バー tại 300 cửa hàng tiện lợi 

trong thành phố. 

  Các loại giấy công chứng: 

bản sao thẻ thường trú, giấy 

chứng nhận đăng ký con dấu, 

sổ đăng ký gia đình, chứng 

nhận khai nộp thuế. 

Ngày giời cung cấp: 6:30-

23:00( trừ các ngày nâng cấp) 



 

     着物でファッションショー 

      Buổi trình diễn KIMONO 

 

Thời gian: ngày 24/ 2      

                 11:30 –13:00 

Địa điểm: 東御門
ひがしみかど

、紅葉山庭園
こうようやまていえん

 

    （葵区駿府城公園
あおいくすんぷじょうこうえん

）  

Nội dung: Với sự kêu gọi người 

                 dân tham gia sự kiện sẽ 

                 có buổi trình diễn 振袖
ふりそで

 

                 (kimono) chụp ảnh, và   

                 tấu nhạc của 三味線
しゃみせん

(loại nhạc cụ cổ  có dây 

                 của Nhật ) 

Lưu ý     : Trực tiếp tới hội trường ngày biểu diễn 

                 ( không mất phí vào công viên, nhưng mất  

                 phí vào cửa sân). Buổi tấu nhạc 三味線
しゃみせん

 sẽ  

                 diễn ra tại 紅葉山庭園
こうようやまていえん

（đây là nơi tái hiện lại  

                 vườn nhà kiểu Nhật) 

Liên hệ   : Ban quản lý 坤 櫓
ひつじさるやぐら

(là một trong những 

                 thành pháo nằm trong khu vực thành Sunpu) 

☎       266-7205 

振袖 
ふりそで 

là một kiểu của Kimono, được thiết với cách tối 

giản phần khâu giữa tay áo và thân áo tạo nên cánh tay 

áo dài gọi là 振り. Trang phục này thường được chọn 

vào các dịp lễ nghi(dành cho các cô gái trẻ chưa lấy 

chồng) 

子育て仲間のおしゃべり広場 

  Hội trường nói chuyện của  

                          những người nuôi dạy con 

 

Thời gian    : ngày 26/2        10:30-11:30 

Địa điểm     : minakuru (suruga-ku minami yahata-chou) 

Nội dung     : giao lưu giữa bố mẹ và con cái của các thế  

                     hệ nuôi dạy con 

Đối tượng   : người bảo hộ và trẻ em chưa hoàn thành hệ  

                     mầm non 10 cặp 

Chi phí        : miễn phí 

Đăng ký      : điện thoại hoặc Fax  

                ☎ 201-9010 

                             Fax: 201-9020 từ ngày 1/2( theo thứ tự) 

 

英語でカフェトーク 

      Café với tiếng Anh 

 

Thờ gian   : ngày 6/3    18:00-20:00 

Địa điểm   : Patisserie HANAI ( aoi-ku, takajou, 2choume) 

Nội dung   : cùng người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh 

                   trao đổi và nói chuyện bằng tiếng Anh về văn 

                   hóa Nhật Bản 

Đối tượng : học sinh cấp ba trở lên 15 người 

Chi phí      : 2000-yên( có bánh và đồ uống) 

Đăng ký    : điện thoại đến Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh 

                    Shizuoka trụ sở Shimizu   

                    hoặc đăng ký tại Web 

                      静岡市国際交流協会清水支部
しずおかしこくさいこうりゅうきょうかいしみずしぶ

 

 ☎       354-2009(đến 17h ngày 27/2) 



                          Bảng thông tin cơ quan chức năng 

  Nếu bạn muốn tư vấn và biết các thông tin khác xin vui lòng liên lạc với các ban thông tin dưới 

đây 

 Danh sách cơ quan dịch vụ của Tỉnh 

 Bảng thông tin tiếp nhận tư vấn ( các ngôn ngữ) của hiệp hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      静岡市国際交流協会（SAME) 

    E-mail:   same@samenet.jp              Facebook: www.facebook.com/welcometoSame 

              Web  :    www.samnet.jp                    Youtube:  www.youtube.com/user/samewebtv 

Văn phòng Aoi ku 

5-1 Ote-machi, Aoi-ku 

054-254-2115 Tòa thị chính Shizuoka 

5-1 Ote-machi, Aoi-ku 

054-254-2111 

Văn phòng Shimizu  

6-8 Asahi-cho, Shimizu-ku 

054-354-2111 Tòa thị chính Shimizu 

6-8 Asahi-cho, Shimizu-ku 

054-354-2111 

Văn phòng Surugaku 

10-40 Minami Yahata, 

Suruga-ku 

054-202-5811 Tòa thị chính Kambara 

2-16-8 Shinden, Kambara 

054-385-3111 

 Dịch vụ Quận Aoi Quận Suruga Quận Shimizu 

Hộ khẩu cư trú 

Koseki Jumin Ka 

054-221-1061 

1F 

054-287-8611 

1F 

054-354-2126 

1F 

Bảo hiểm 

Hoken Nenkin Ka 

054-221-1070 

1F 

054-287-8621 

1F 

054-354-2140 

1F 

Thuế  

Nozei Ka/ Shizei Jimusho 

054-221-1035 

3F 

054-221-1531 

3F (Văn phòng quận 

Aoi) 

054-354-2092 

2F 

Tư vấn dân  

Shimin/ Kumin So-

danshitsu 

054-221-1053 

1F 

054-287-8698 

3F 

054-354-2036 

1F 

Hỗ trợ nuôi dạy trẻ 

Kosodate Shien ka 

054-221-1093 

2F 

054-287-8674 

2F 

054-354-2120 

1F 

      Trụ sở Shizuoka (tel: 054-273-5931) 

Thứ hai    :     (không có) 

Thứ ba     :     (không có) 

Thứ tư     :     tiếng Trung          9:00-12:00 

Thứ năm :     tiếng Philipin       13:00-17:00 

Thứ sáu   :     tiếng Việt             13:00-17:00 

     Trụ sở Shimizu (tel: 054-354-2009) 

Thứ hai  :  tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha     8:30-17:15 

Thứ ba   :  tiếng Bồ Đào Nha                             8:30-12:00 

                   tiếng  Philipin                                  13:00-16:00 

Thứ tư   :  tiếng Bồ Đào Nha                              8:30-17:15 

Thứ năm:  tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha     8:30-17:15 

                   tiếng Trung                                      13:00-16:00 

Thứ sáu :  (không có) 


