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1. Về việc mở quầy giao dịch vào Chủ nhật 
 
Các quầy giao dịch của Văn phòng Chính phủ sẽ mở cửa vào các ngày Chủ Nhật nhằm 
hỗ trợ người dân trong giai đoạn có nhiều sự thay đổi trong nhu cầu học lên hay 
chuyển việc. Các quầy giao dịch này sẽ mở vào các ngày 20, 27 tháng 03 và ngày 3, 
10 tháng 04, từ 8h30-17h15. 
Các quầy giao dịch được mở cửa là Bộ phận Đời sống Công dân, Bộ phận Bào hiềm 
và Hưu trí, Bộ phận Thuế và Bộ phận thu thuế. 
 
Những người có thẻ My Number có thể nhận được các chứng chỉ bằng máy in đa năng 
đang được sử dụng ở các cửa hàng tiện lợi, vì vậy mọi người hãy sử dụng chúng. 
 
Mặc dù đây là hệ thống đặt trước nhưng quầy giao dịch Chủ nhật dành riêng cho thẻ 
My Number cũng sẽ mở cửa hoạt động. Vì vậy hãy sử dụng chúng để đăng ký, nhận, 
cập nhật hay cài đặt lại mật khẩu. 
Địa điểm có thể sử dụng dịch vụ : Đối với những người thuộc khu vực Tochigi là Bộ 
phận Đời sống Công dân ở lầu 2 thuộc Tòa Thị chính, còn đối với những người thuộc 
khu vực Ohira, Fujioka, Toga, Nishikata và Iwafune là các văn phòng chi nhánh nơi 
mình đang sống. 
 
Thời gian mở cửa là từ 8h30 đến trưa các ngày Chủ nhật tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của 
tháng, riêng đối với Bộ phận Đời sống Công dân chỉ mở cửa vào Chủ nhật tuần thứ 4 
của tháng. 
 
Để đặt chỗ vui lòng liên hệ theo SDT của Bộ phận Đời sống Công dân 0282-21-2126, 
hoặc bộ phận Xúc tiến phát triển khu vực nơi mình đang sống. 
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2. Thông báo về thuế xe hạng nhẹ 
 
Ngày 01/04 người đứng tên sở hữu otô hiện tại sẽ là đối tượng đóng thuế. Ngay cả khi 
bạn không có xe hạng nhẹ do đã bị trộm cắp hay đã chuyển nhượng, nếu bạn không 
khai báo thuế sẽ vẫn bị đánh thuế. Vui lòng hoàn thành việc thông báo xe bị phế liệu, 
thay đổi địa chỉ nơi ở, hay đổi tên trong tháng 3 này. 
 
Thuế xe hạng nhẹ cũng được áp dụng đối với xe mô tô và xe gắn máy. 
 
Đối với thuế xe hạng nhẹ, Tòa Thị chính sẽ gửi thông báo cho chủ sỡ hữu xe. Thời hạn 
thanh toán lá cuối tháng 5 hàng năm. 
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3. Các biện pháp phòng tránh lây nhiễm Virus Corona 
 
Hiện tại Virus Corona vẫn đang không ngừng lây lan, Vì vậy rất mong mọi người cố 
gắng tuân thủ triệt để các biện pháp phòng tránh cơ bản hơn bao giờ hết. 
 
Đầu tiên, mọi người chú ý đeo khẩu trang đúng cách, đeo chắc chắn và kín mũi. Nếu 
có thể hãy cố gắng dùng loại khẩu trang làm từ loại vải không dệt hay loại có chất 
lượng tốt. 
 
Tiếp theo, hãy rửa tay thường xuyên và khử trùng các ngón tay ngay sau khi chạm vào 
các vật dụng chung, rửa tay trước và sau bữa ăn, hay sau khi sử dụng các phương tiện  
giao thông công cộng 
 

Ngoài ra mọi người cũng nên tránh cả 3 điều trong nguyên tắc Mittsu là tránh tụ tập 
đông người, tránh tiếp xúc gần, tránh ở trong không gian quá kín. Đặc biệt luôn giữ 
khoảng cách an toàn với người khác, cố gắng hết sức có thể để giảm thời gian nói 
chuyện với nhau, tránh phát ra âm thanh lớn, và thông thoáng không khí. 
 
Khi cảm thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường như uể oải, mệt mỏi, phát sốt hay 
cổ họng khó chịu, hãy hạn chế đến trường hay nơi làm việc. 
Trong trường hợp bạn cảm thấy lo lắng mình đang nhiễm Virus Corona do tình trạng 
cơ thể bất thường như phát sốt, đầu tiên hãy liên hệ ngay đến bác sĩ hay cơ sở y tế gần 
bạn qua điện thoại. 
 
Ngoài ra, trong trường hợp bạn lo lắng rằng mình đã tiếp xúc với người đã nhiễm 
Virius, hãy cố gắng ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác. Trung tâm y tế sẽ xác định 
rõ người tiếp xúc thường xuyên với người nhiễm bệnh từ lịch sử di chuyển của người 
nhiễm. Nếu bạn trở thành F1, trung tâm y tế sẽ liên hệ cho bạn. 
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Nếu bạn muốn tư vấn bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật, vui lòng gọi đường dây 
nóng tư vấn về Virus Corona dành cho người nước ngoài theo số điện thoại 
028-678-8282 hoạt động 24/24. 


