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1. Thông báo về tiền bảo hiểm nenkin 
Tất cả những ai từ 20 tuổi đến 60 tuổi đang sống ở Nhật phải có nghĩa vụ tham gia vào lương 

hưu quốc dân. Những ai đang làm việc tại các công ty sẽ tham gia lương hưu quốc dân gọi là 

“lương hưu phúc lợi”, những người làm việc tại công ty sẽ không tự đăng ký những thủ tục liên 

quan đến lương hưu quốc dân được nhưng đối với những ai đang tự kinh doanh hay là học sinh 

hay thất nghiệp sẽ phải tự làm thủ tục tham gia hay đóng tiền bảo hiểm. 

 

Mức tiền bảo hiểm của lương hưu quốc dân sẽ được cải cách mỗi năm. Năm nay mỗi tháng sẽ 

là 1 vạn 6 ngàn 5 trăm 9 mươi yên. Đối với những ai nộp bằng tiền mặt, thì từ đầu tháng 4 Tổ 

chức hưu trí Nhật Bản sẽ gửi giấy thông báo nộp tiền. Hạn nộp tiền của mỗi tháng là ngày cuối 

của tháng sau. 

 

Các bạn du học sinh có thể được xét miễn giảm theo chương trình thanh toán đặc biệt dành cho 

sinh viên, nếu làm đơn đăng ký có thể sẽ được xét miễn giảm toàn bộ phí. Địa điểm làm đơn 

yêu cầu là Văn phòng Thành phố, Văn phòng Tổng hợp Thành phố, Sở Sự vụ Hưu trí. Việc làm 

đơn yêu cầu cần có sổ hưu trí hoặc thẻ my number, thẻ sinh viên hoặc những giấy tờ chứng 

minh đang trong thời gian đi học. 

 

Tiền hưu trí sẽ được chi trả đối với những ai đã đóng trên 10 năm. Trường hợp lưu trú ở Nhật 

dưới 10 năm, có chế độ gọi là “số tiền rút một lần”, tùy theo yêu cầu và ứng với thời gian đóng 

bảo hiểm hưu trí, mà sẽ được hoàn lại số tiền nhất định. Để nhận lại số tiền đó, khi trở về nước 

trong vòng 2 năm thì cần phải làm đơn yêu cầu gửi đến Tổ chức hưu trí Nhật Bản. 

 

Đóng tiền hưu trí là nghĩa vụ của mọi người dân đang sống ở Nhật, nên dù là người nước ngoài 

đang sống ở Nhật thì cũng hãy nghiêm túc thực hiện nhé. Đối với những ai có nguyện vọng 

vĩnh trú hoặc nhập quốc tịch tại Nhật thì cần phải có biên nhận đóng tiền hưu trí, nên hãy đặc 

biệt chú ý. 
  



多言語情報コーナー              （令和４年４月号） 

- 2 - 
 

2. Về việc trợ cấp tiền tạm thời cho hộ gia đình thuộc diện được miễn thuế 
cư trú 
Việc trợ cấp tiền tạm thời cho hộ gia đình thuộc diện được miễn thuế cư trú là công tác trợ giúp 

tiền đến những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng của virus corona chủng 

mới. Số tiền được trợ cấp là 100,000 yên cho một hộ gia đình. 

Đối tượng được hỗ trợ là những hộ gia đình thuộc cư dân tại thành phố Tochigi kể từ ngày 10 

tháng 12 năm 2021 mà toàn bộ thành viên hộ gia đình đó chưa đóng thué cư trú bình quân đầu 

người cho năm 2021 hoặc thuộc diện được miễn tuế cư trú. Tại thời điểm đăng ký trợ cấp là hộ 

gia đình có đăng ký cư trú tại thành phố Tochigi chịu ảnh hưởng của dịch covid từ sau 1/2021 

dẫn đến thu nhập hộ gia đình thay đổi đột ngột làm tình trang kinh tế gia đình tương đương với 

hộ thuộc diện được miễn thuế cư trú. 

 

Về cách thức nộp hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ, đối với trường hợp hộ gia đình được miễn thuế 

cư trú, những hồ sơ cần thiết để đăng ký được gọi là thư xác nhận sẽ được từ thành phố Tochigi 

gửi bưu điện về, vì vậy khi bạn nhận được hồ sơ, hãy điền vào các mục cần thiết và gửi xác 

nhận lại bằng phong bì kèm sẵn của thành phố và gửi lại trước hạn là ngày 31 tháng 3 năm 

2022. 

Đối với những người đã chuyển đến thành phố Tochigi sau ngày 2 tháng 1 năm 2022, tài liệu 

đơn đăng ký cần thiết cho đơn đăng ký đã được gửi qua đường bưu điện từ thành phố tochigi, 

vì vậy hãy điền vào các mục cần thiết và gửi lại trong phong bì trả lời. Hạn nộp hồ sơ là 30 

tháng 9 năm 2022. 

Đối với những hộ gia đình có thay đổi đột ngột về thu nhập, vui lòng gọi tổng đài đẻ đăng ký. 

Hạnh nộp hồ sơ là 30 tháng 9 năm 2022. 

 

Số điện thoại của tổng đài hỗ trợ các quyền lợi đặc biệt tạm thời cho các hộ gia đình được miễn 

thuế cư trú tại thành phố ochigi là 0282-28-7721. Lễ tân chỉ mở của vào các ngày trong tuần, 

từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngôn ngữ đối ứng chỉ bằng tiếng nhật. Do ảnh hưởng của virus 

corona chủng mới, chúng tôi đang tránh tình trạng tắc nghẽn tại quầy. Vui lòng không đến trực 

tiếp tòa thị chính càng nhiều càng tốt và hãy goi cho trung tâm tổng đài. Ngoài ra, vui long liên 

hệ với quầy tư vấn người nước ngoài của trung tâm quốc tế thành phố Tochigi. 
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3. Giới thiệu những địa điểm ngắm hoa nổi tiếng ở Thành phố Tochigi 
Mùa hoa anh đào năm nay đã đến. Chúng tôi sẽ giới thiệu những địa điểm ngắm hoa nổi tiếng 

ở Thành phố Tochigi. 

  

Phố Nishikata, bờ đê hoa anh đào Kanasaki, là một địa điểm ngắm hoa nổi tiếng được bầu chọn 

trong top 100 thắng cảnh của Tochigi. Dọc theo bờ đê sông Omoigawa có khoàng 200 cây hoa 

anh đào xếp đều tạo nên một dải hoa anh đào nổi bật. 

  

Phố Tsuga, Vườn Tsuga, có những cây hoa anh đào khoảng 170 năm tuổi, thời gian nở của từng 

loại cây khác nhau, nên bạn có thể thưởng thức trong một thời gian dài. 

  

Phố Miya, Sông Naganogawa, gần cầu Miya, có hàng cây hoa anh đào dọc bờ sông dài khoảng 

1.5 ki lô mét, khoảng 500 cây nối tiếp nhau. 

 

Hoa anh đào ở Núi Ohira, được bầu chọn trong top 100 thắng cảnh hoa anh đào của Nhật Bản. 

Con đường lên núi Ohira nổi tiếng với khoảng 2 ki lô mét hoa anh đào tựa như một đường hầm 

hoa anh đào nổi tiếng. Ohira là núi có tầm nhìn đẹp, đặc biệt nổi tiếng với 3 món ăn Dango, 

Yakitori và Trứng nướng có thể vừa thưởng thức những món ngon này vừa ngắm hoa.  

 

Con đường hoa anh đào trước Công viên thể thao Ohira, được bầu chọn trong top 100 còn 

đường và sông đẹp nhất Tochigi, vào buổi tối có chiếu đèn rất đẹp. 

  

Hàng cây hoa anh đào Công viên thể thao Fujioka Watarase, cũng có hàng cây sakura được 

chiếu đèn vào ban đêm. 

 

Vậy sao không thử đi dạo quanh một vòng những địa điểm ngắm hoa nào. 


