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（令和２年

５月号）

1 Về vấn đề thu thuế xe ô tô
Từ ngày 8 tháng 5, Phòng Thuế thị dân, Cơ quan hành chính Thành phố Tochigi
sẽ gửi giấy báo đóng tiền thuế xe ô tô hạng nhẹ.
Thuế xe ô tô hạng nhẹ là thuế dành cho chủ sở hữu các loại xe có dung tích khí
thải dưới 660cc như xe máy, xe ô tô hạng nhẹ tính đến ngày 1 tháng 4.
Trong trường hợp tiêu hủy xe hay sang tên xe sau ngày 2 tháng 4 thì vẫn phải
đóng toàn bộ tiền thuế của 1 năm.
Với nỗ lực đối phó dịch cúm Corona chủng mới của thành phố Tochigi, hạn nộp
thuế sẽ được kéo dài thêm một tháng.
Thời hạn nộp thuế đã được in trên giấy thông báo đóng thuế là ngày 1 tháng 6
nhưng đến ngày 30 tháng 6 vẫn có thể sử dụng được.
Ngày chuyển khoản ngân hàng sẽ đổi thành ngày 30 tháng 6.
Tuy nhiên, sau 1 tháng 6, sẽ không nộp được tại các cửa hàng tiện lợi. Vì vậy,
xin vui lòng nộp tại ngân hàng, bưu điện hoặc cơ quan hành chính.
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2 Về việc nộp thuế tài sản cố định và thuế quy hoạch đô thị
Từ ngày 15 tháng 5, Phòng Thuế tài sản, Cơ quan hành chính Thành phố
Tochigi sẽ gửi thông báo về việc nộp thuế tài sản cố định và thuế quy hoạch đô
thị.
Thuế tài sản cố định là thuế dành cho người sở hữu đất hoặc nhà ở Thành phố
Tochigi tính đến thời điểm ngày 1 tháng 1 hàng năm.
Tiền thuế sẽ được tính dựa trên giá trị tài sản cố định đang sở hữu.
Tiền thuế có thể nộp 1 lần hoặc chưa thành 4 đợt.
Thời hạn nộp thuế đợt 1 hoặc tổng thuế là ngày 1 tháng 6 nhưng sẽ được gia
hạn 1 tháng đến ngày 30 tháng 6.
Ngày chuyển khoản ngân hàng sẽ đổi thành ngày 30 tháng 6.
Tất nhiên là trong tháng 5 vẫn có thể nộp được.
Xin vui lòng nộp trước thời hạn.
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3 Về vấn đề Sổ khám sức khỏe và sách hướng dẫn khám sức khỏe
Năm Reiwa thứ 2
Từ cuối tháng năm, Phòng Nâng cao sức khỏe, Cơ quan hành chính Thành phố
Tochigi sẽ gửi hướng dẫn khám sức khỏe Năm thứ 2 Reiwa.
Mỗi người trên 20 tuổi sẽ được 1 quyển sổ khám sức khỏe và 1 hộ gia đình sẽ
được 1 quyển sách hướng dẫn khám sức khỏe.
Trong sổ khám sức khỏe, sẽ có hướng dẫn về những mục các nhân có thể đăng
kí khám trong năm nay hay chi phí cá nhân phải trả.
Hoặc có thể đặt lịch khám sức khỏe tập trung bằng cách đăng nhập trên máy
tính hoặc điện thoại bằng ID và mật khẩu được in trong Sổ khám sức khỏe.
Bắt đầu nhận đăng ký từ ngày 26 tháng 5.
Sách hướng dẫn khám sức khỏe sẽ thông báo về địa điểm và lịch trình của việc
khám sức khỏe tập trung.
Các bạn nên tham gia khám sức khỏe tổng quát mỗi năm một lần nhé.

-3-

多言語情報コーナー

（令和２年

５月号）

4 Về việc đề phòng sự lây nhiễm của virus Corona chủng mới
Ở Thành phố Tochigi, đang phát sinh nhiều bệnh nhân bị nhiễm virus Corona
chủng mới. Để phòng tránh sự lây lan, rất cần thiết nâng cao đề phòng lây
nhiễm hơn nữa.
Trong sinh hoạt hàng ngày, việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, mang
khẩu trang khi đi ra ngoài là điều rất quan trọng.
Hơn nữa, không nên ra ngoài trừ những sinh hoạt thiết yếu như đi bệnh viện,
mua sắm, đi làm...
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng trước giờ thay vì gặp gỡ 10 người thì hiện nay
nên giảm không gặp 8 người.
Ngoài ra, tránh những nơi có số lượng người tập trung đông đúc, không gian
kín không khí lưu thông kém và giao tiếp với khoảng cách gần.
Sự tự giác của mỗi cá nhân chúng ta là điều quan trọng nhất trong việc phòng tránh
sự lây nhiễm diện rộng. Các bạn hãy cùng hợp sức vượt qua khó khăn nhé.
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