
Hiệp hội giao lưu quốc tế                             

                Thành phố  Shizuoka 

令和 3年 2月 ベトナム語版ニュース・  2/2021 

Xuất bản: （General Incorporated Foundation）  Shizuoka City Association for Multicultural Exchange （SAME）  

 

Trung tâm điều phối đa văn hóa thành phố 

Shizuoka. 

Cửa sổ chú ý dành cho người nước ngoài. 

 

     Trụ sở Shimizu  

Tell 054-354-2009 

清水区旭町
しみずくあさひちょう

6-8 

静岡市役所清水庁舎
しずおかしやくしょしみずちょうしゃ

2F 

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shizuoka 

     Trụ sở quận Aoi 

Tell  054-273-5931 

 葵区追手町
あおいくおうてまち

5-1   

静岡市役所静岡庁舎
しずおかしやくしょしずおかちょうしゃ

17F 

 
    外国人住民

がいこくじんじゅうみん

のための生活相談会
せいかつそうだんかい

 開催
かいさい

 

 Tư vấn miễn phí dành cho người dân nước 

ngoài 

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

Địa điểm     : しずおか焼津信用金庫
やいづしんようきんこ

追手町
おうてまち

ビル4階
かい

  

      会議室
かいぎしつ

（葵区追手町
あおいくおうてまち

3－11） 

            Ngân hàng tín dụng Yaizu Shizuoka  

      phòng họp tầng 4 

Nội dung     : tư vấn về đời sống bởi các luật sư và  

      nhân viên hành chính 

Đối tượng   : người nước ngoài hoặc người Nhật có  

      liên quan 

Thông dịch  : tiếng Anh, tiếng Philipin, tiếng Bồ Đào  

      Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung,  

      tiếng Indonesia, tiếng Việt 

Chi phí    : miễn phí 

Đăng ký       : gọi điện đến Hiệp hội trụ sở Shimizu.  

                     Chúng tôi sẽ ưu tiên người đặt lịch trước.  

                     nhưng , ngày tư vấn mọi người vẫn có thể  

                     đến trực tiếp nhận tư vấn . 

Thắc mắc     :  (Tel) 054-354-2009 (trụ sở Shimizu) 

    外国人住民
    がいこくじんじゅうみん

の為
ため

の防災
ぼうさい

セミナー開催
かいさい

 

 Khóa học phòng chống thiên tai dành cho 

người nước ngoài 

Thời gian  : ngày 6 tháng 3 (thứ 7) 9:30-11:30 

Địa điểm  :  静岡県地震防災
しずおかけんじしんぼうさい

センター 

          （ 葵区 駒形通
あおいく こまがたどおり

5丁目
ちょうめ

9－1） 

       Trung tâm phòng chống động đất 

                                                              tỉnh Shizuoka  

Nội dung  : học cách chuẩn bị khi có thiên tai, thử trải  

                   nghiệm khi xảy ra động đất 

Đối tượng : người dân nước ngoài 

Chi phí      : miễn phí 

Đăng ký    : đăng ký tại Website của Hiệp hội, hoặc  

                   gọi điện đến trụ sở Shimizu 

Chủ trì      : Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố  

                   Shizuoka 

Liên hệ     :  

(Tel) 054-354-2009 

 (trụ sở Shimizu) 

 

             多文化共生協議会
たぶんかきょうせいきょうぎかい

  委員募集
いいんぼしゅう

 

                      Tìm kiếm thành viên tham gia hội nghị cộng sinh đa văn hóa 

 Chúng tôi đang tìm kiếm các thành viên của hội đồng để thảo luận về các biện pháp cơ bản và các vấn đề 

quan trọng liên quan đến cộng sinh đa văn hóa. 

Đối tượng : đang sinh sống hoặc làm việc, học tập tại thành phố Shizuoka , 18 tuổi trở lên  

                   ( không xét quốc tịch, có xét duyệt)   (Số lượng: 3 người) 

Nhiệm kỳ  : từ tháng 4 trở đi trong vòng 2 năm 

Đăng ký    : điền mẫu đơn có sẵn, sau đó gửi bưu điện hoặc nộp trực tiếp tới Ban giao lưu quốc tế 国際交流課
こくさいこうりゅうか

 

       Đơn đăng ký nhận tại Homepage, các thư viện thành phố, các cơ sở nhà văn hóa , 

                   quầy hướng dẫn tổng hợp của các quận, ban giao lưu quốc tế.    

Thời gian  :  nhận đơn đăng ký đến ngày 26/2 (thứ 6) 

Thắc mắc: (Tel) 054-221-1303                   静岡市国際交流課
しずおかしこくさいこうりゅうか

（葵区追手町
あおいくおうてまち

5－1 静岡庁舎
しずおかちょうしゃ

17階
かい

） 



市営住宅
しえいじゅうたく

の入居者
にゅうきょしゃ

を募集
ぼしゅう

します 

 Tuyển cư dân vào sinh sống ở nhà của 

thành phố 

Đối tượng : những người đang sinh sống hoặc làm 

việc tại thành phố. Có người sinh sống cùng ( gia đình, 

vợ/chồng). Hiện đang gặp khó khăn trong vấn đề nhà ở,  

hoặc không có nhà riêng. 

 * ngoài những điều kiện nêu trên, chúng tôi cũng đang 

tìm người đơn thân vào sinh sống. 

Đăng ký:: từ ngày 1/2 (thứ 2) đến ngày 5/2 (thứ 6) 

Liên hệ: nếu muốn biết chi tiết về cách thức đăng 

ký hãy liên hệ tới văn phòng công chúng xây dựng 

thành phố 市
し

まちづくり公社
こうしゃ

 

  

- Ủy ban thành phố Shizuoka tầng 5  

 市役所静岡庁舎
しやくしょしずおかちょうしゃ

 5階
かい

 

       ☎ 221-1253 

 - Ủy ban Shimizu  tầng 2 

 市役所清水庁舎
しやくしょしみずちょうしゃ

 2階
かい

 

      ☎ 354-2238 

 

児童手当
じ ど う て あ て

・特例給付
とくれいきゅうふ

を振込
ふりこみ

ます 

Thông báo về việc chuyển khoản tiền hỗ 

trợ trẻ em, trợ cấp trường hợp đặc biệt. 

- Trợ cấp từ tháng 10 đến tháng 1 sẽ được chuyển 

vào ngày 12/2 ( thứ 6)  

- Từ giữa tháng 1 trở đi , đối với những người đã 

nộp đơn xin  trợ cấp hoặc văn bản báo cáo tình trạng 

hiện thời sẽ được nhận tiền trợ cấp từ tháng 3 trở đi. 

—> Tiền trợ cấp sẽ được xét thông qua đơn xin trợ 

cấp và được chuyển vào ngay sau tháng bạn nộp 

đơn. Vì thế, nếu bạn nộp muộn so với thời hạn, bạn 

sẽ không nhận được trợ cấp. Xin vui long chú ý điều 

này. 

Liên hệ : nếu có thắc mắc liên hệ với các ban hỗ 

trợ nuôi dạy trẻ của các quận để biết thêm chi tiết  

各区
かくく

子育
こそだ

て支援課
しえんか

 

Quận Aoi:                  ☎ 221-1093 

Quận Suruga:            ☎ 287-8674 

Quận Shimizu :          ☎ 354– 2120  

Chi nhánh Kambara:  ☎ 385-7790 

   Hạn  nộp chi phí xã hội  納期
のうき

 

- 介護保険料 
かいごほけんりょう  

(kỳ 8) ngày 25/2 (thứ 5)  

    Bảo hiểm điều dưỡng     

- 固定資産税・都市計画税 
こ て い し さ ん ぜ い ・ と し け い か く ぜい  

(kỳ 4)  ngày 1/3 (thứ 2) 

    Thuế tài sản cố định , thuế kế hoạch thành phố  

- 後期高齢者医療保険料
こうきこうれいしゃいりょうほけんりょう

 (kỳ 7)  ngày 1/3 ( thứ 2) 

    Bảo hiểm trị liệu người cai tuổi hậu kỳ  

- 国民健康保険料
こくみんけんこうほけんりょう

 (kỳ 9)  ngày 1/3 (thứ 2) 

    Bảo hiểm sức khỏe quốc dân    

-  国民年金保険料 
こくみんねんきんほけんりょう 

(phần tháng 1)   ngày 1/3 (thứ 2) 

    Bảo hiểm lương hưu quốc dân      

                                        

ジャズボーカル・ジャズで英語
え い ご

を学
まな

ぼう 

 Học tiếng anh qua lời nhạc Jazz 

Thời gian : ngày 6/3 (thứ 7) 13:30 ~ 15:00 

Nội dung  : thông qua hát nhạc Jazz học cách  

      phát âm và nhịp điệu của tiếng anh. 

Đối tượng : người trưởng thành 25 người 

Chi phí      : 200 yên  

Đăng ký    : từ ngày 5 /2 ( thứ 6)   9:30 ~ 

                           ☎ 283-1698 

Địa điểm  : 大里生涯学習
おおさとしょうがいがくしゅう

センター 

     〒422-8051 駿河区中野新田
するがくなかのしんでん

57-5 

 

 

 

 

Thông tin về Covid-19  thành phố Shizuoka ( đa ngôn ngữ) QR   

  

           

    

 

静岡市
しずおかし

 コロナ 多言語
た げ ん ご

 

国際交流課
こくさいこうりゅうか

 多文化共生推進係
たぶんかきょうせいすいしんがかり

 



 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. 

災害
さいがい

についての必要
ひつよう

な知識
ちしき

   Những kiến thức cần thiết khi có thiên tai 

1. Những vật dụng cần thiết khi xảy ra thiên tai: khi có hiệu lệnh cần xơ tán lánh nạn, cần chuẩn bị các vật dụng sau để có thể 

mang theo bảo vệ cá nhân. 

 - Nước: 1 người 1 ngày 3l nước=> tổng số lượng cho 7 ngày 

  -  Thực phẩm: Số lượng cho 7 ngày trong đó có 3 ngày dành cho các đồ không cần chế biến 

  -  Bồn vệ sinh di dộng 

  -  Ngoài ra còn các vật dụng cá nhân hay đồ có giá trị  

2. Khi xảy ra thiên tai, cần chuẩn bị các thiết bị có khả năng truy cập thông tin hiện tại, cách di tản và làm theo hiệu lệnh của cơ  

  quan chức năng. 

  - Radio, tivi, điện thoại(có thể sử dụng internet hoặc liên hệ với đường dây nóng để được hướng dẫn: 0180-99-5656) 

  - Cài đặt tin nhắn khẩn do ban quản lý khu vực cung cấp để nhận được hiệu lệnh kịp thời. 

3. Chuẩn bị hành trang và kiến thức cho tình hình xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào 

  -  Tự bảo vệ bản thân và giúp đỡ những người xung quanh khi tình hình xấu 

  -  Làm quen, chào hỏi những người sống xung quanh khu vực 

  -  Xác định các vị trí lánh nạn gần khu vực sinh sống 

  - Tuyệt đối không hành xử bộc phát hay chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng。 



      Bảng thông tin cơ quan chức năng 静岡市
しずおかし

 各区代表電話番号
かくくだいひょうでんわばんごう

 

  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  サービス担当係
たんとうかかり

リスト：công an 110   / cứu hỏa,cứu thương 119 

Bảng thông tin tiếp nhận tư vấn ( các ngôn ngữ) của hiệp hội 相談可能
そうだんかのう

な時間
じ か ん

と曜日
よ う び

 

 

 

   

 

 

 

 

                  一般財団法人
いっぱんざいだんほうじん

 静岡市
しずおかし

国際交流協会
こくさいこうりゅうきょうかい

（SAME) 

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

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

 

葵区市役所
あおいくしやくしょ

 

Ủy ban shizuoka quận Aoi 

5-1 Ote-machi, Aoi-ku 

054-254-2111 

清水区役所
しみずくやくしょ

 

Ủy ban Shimizu 

6-8 Asahi-cho, Shimizu-ku 

054-354-2111 

駿河区役所
するがくやくしょ

 

Ủy ban suruga 

10-40 Minami Yahata, Suru-

054-202-5811 

蒲原支所
かんばらししょ

 

Ủy ban Kanbara 

2-16-8 Shinden, Kambara 

054-385-3111 

 Dịch vụ Quận Aoi Quận Suruga Quận Shimizu 

Hộ khẩu cư trú 

戸籍住民課
こせきじゅうみんか

 

054-221-1061 

1F 

054-287-8611 

1F 

054-354-2126 

1F 

Bảo hiểm 

保険年金課
ほけんねんきんか

 

054-221-1070 

1F 

054-287-8621 

1F 

054-354-2140 

1F 

Thuế  

納税課・市税事務所
の う ぜ い か ・ し ぜ い じ む し ょ

 

054-221-1035 

3F 

054-221-1531 

3F (Văn phòng quận Aoi) 

054-354-2092 

2F 

Tư vấn dân  

市民・区民相談
し み ん ・く み んそ う だ ん

 

054-221-1053 

1F 

054-287-8698 

3F 

054-354-2036 

1F 

Hỗ trợ nuôi dạy trẻ 

子育て支援課
こ そ だ て し え ん か

 

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 


