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1 Về việc chuẩn bị tiêm vắc xin ngừa virus Corona chủng mới 
Thành phố Tochigi đang chuẩn bị cho việc tiêm vắc xin ngừa corona chủng mới. Thông tin 

chi tiết về việc tiêm chủng sẽ được công bố ngay khi có quyết định. 

Dưới đây là thông báo ở thời điểm ngày 1 tháng 2.  

Trước hết, sẽ bắt đầu triển khai tiêm chủng từ người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên - đối tượng 

có nguy cơ trở nặng cao, sau đó đối tượng được tiêm chủng sẽ được mở rộng dần.  

Chi phí tiêm chủng là miễn phí.  

Vắc xin sẽ được tiêm hai lần.  

Ngoài ra, địa điểm thực hiện việc tiêm chủng sẽ tập trung vào những khu vưc có thể tiêm 

chủng đại trà. 

Việc tiêm chủng đại trà sẽ được tổ chức tại cơ sở của thành phố.  

Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện thông qua hệ thống đặt lịch hẹn trước qua điện thoại 

hay Internet. Thời gian tới, Ủy ban thành phố sẽ gởi "Phiếu tiêm chủng", vui lòng đặt lịch hẹn 

khi nhận được phiếu.  

Trung tâm tư vấn tiêm chủng và đặt lịch tiêm chủng sẽ được thành lập vào đầu tháng 3. 

Ngay sau khi hệ thống tổng đài sẵn sàng, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web hoặc trang 

truyền thông Tochigi.  

Tất cả chi phí tiêm chủng đều miễn phí. Chi phí này sẽ được nhà nước chi trả. Không có 

phí đặt trước hoặc phí tiêm chủng. Xin hãy cẩn thận tránh bị lừa đảo.  
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2 Về việc mở quầy tiếp tân vào Chủ nhật tại tòa thị chính  
Chúng tôi sẽ mở quầy tiếp tân tại tòa nhà chính phủ của Tòa thị chính Tochigi vào Chủ nhật 

trong tháng 3 và tháng 4, thời điểm có nhiều thay đổi về cư dân do việc chuyển trường, chuyển 

công ty.  

Các ngày chủ nhật có làm việc là 14, 21 và 28 tháng 3, và ngày 4, 11 và 18 tháng 4.  

Thời gian từ 8:30 sáng đến 5:15 chiều.  

Các quầy làm việc ngày chủ nhật là Bộ phận Đời sống Công dân, Bộ phận Bảo hiểm Y tế, 

Bộ phận Thuế thành phố, Bộ phận Thuế tài sản và Bộ phận Thu thuế. 

Từ tháng 4, do việc xem xét thay đổi hệ thống tổ chức của tòa thị chính thành phố, tên của 

bộ phận có thể thay đổi và hoạt động của văn phòng chi nhánh có thể được tập trung tại văn 

phòng chính của tòa thị chính.  

Tên của các quầy sẽ thay đổi từ bộ phận Bảo hiểm và Y tế sẽ thành bộ phận Bảo hiểm và 

Hưu trí, và bộ phận Thuế thành phố - bộ phận Thuế Tài sản sẽ thành bộ phận Thuế. Xin mời 

người dân đến thực hiện các thủ tục vào Chủ nhật. 
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3 Về thủ tục liên quan đến đăng ký nuôi chó  
Trước đây, thủ tục đăng ký nuôi chó và Phiếu chứng nhận hoàn thành tiêm phòng dại được 

tiếp nhận tại các văn phòng chi nhánh, nhưng từ tháng 4 sẽ chỉ được tiếp nhận tại quầy Phòng 

Môi trường trên tầng 2 của tòa nhà chính phủ.  

Nếu bạn nuôi chó, xin hãy hoàn thành những thủ tục sau đây. 

Tiêm phòng dại tại bệnh viện thú y và xin cấp giấy chứng nhận tiêm phòng dại. Người nuôi 

chó bắt buộc phải cho chó tiêm phòng dại mỗi năm một lần. Tuy nhiên, nếu tiêm ở bệnh viện 

thú y trong thành phố thì khi tiêm bạn có thể lấy phiếu hoàn thành tiêm chủng tại bệnh viện 

thú y.  

Khi bạn bắt đầu nuôi một con chó mới. Chó trên 91 ngày tuổi được yêu cầu đăng ký tại quầy 

của thành phố hoặc thị trấn nơi chúng sinh sống. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, bạn sẽ 

nhận được thẻ đăng kí. Số đăng ký của con chó được ghi trên thẻ.  

Nếu con chó của bạn bị lạc, từ những thông tin trên thẻ này, bạn sẽ tìm lại được chó của 

mình.  

Nếu bạn thay đổi địa chỉ, đổi chủ hoặc chó chết trong khi vẫn đang ở Tochigi, hãy đến đến 

làm thủ tục tại quầy.  

Nếu bạn chuyển ra khỏi thành phố, thủ tục sẽ được thực hiệc ở thành phố hoặc thị trấn nơi 

bạn chuyển đến, vì vậy hãy nộp số đăng ký nuôi chó đã được cấp tại Thành phố Tochigi đến 

thành phố mới và được cấp thẻ mới.  

Cảm ơn về sự hợp tác của bạn. 
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4 Thông báo về các loại xe hạng nhẹ 

Những người sở hữu xe hạng nhẹ, xe mô tô và xe đạp có động cơ phải nộp thuế xe hạng 

nhẹ hàng năm cho thành phố hoặc thị trấn nơi mình sinh sống. Thuế xe hạng nhẹ sẽ được áp 

dụng với chủ sở hữu xe vào thời điểm ngày 1 tháng 4.  

Dù xe của bạn bị trộm cắp hoặc đã chuyển nhượng lại cho người khác, nhưng nếu bạn 

không làm thủ tục báo hủy xe, thay đổi địa chỉ, hoặc đổi tên chủ sở hữu, bạn vẫn sẽ được 

thông báo để nộp thuế. 

Nếu có bất kỳ thay đổi nào, vui lòng hoàn thành thủ tục trong tháng 3. 

 

 

 


