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1. Về việc giấy thông báo nộp thuế được gửi đến 

 

Vào tháng 5 này sẽ có 1 khoản thuế cần nộp đối với tài sản của mỗi người. 
Đối với những người sỡ hữu xe ôtô sẽ được nhận phiếu thông báo nộp thuế xe ôtô 

và thuế xe hạng nhẹ. Ngay sau khi nhận được phiếu thông báo vui lòng kiểm tra hồ sơ 
bên trong bao thư. 
 

Thuế xe ôtô là loại thuế mà chủ sở hữu đứng tên phương tiện xe ôtô tính đến thời 
điểm ngày 1/4 mỗi năm cần phải đóng, và thuế này sẽ được nộp cho tỉnh Tochigi. 

Thuế xe hạng nhẹ là loại thuế mà chủ sỡ hữu đứng tên phương tiện xe gắn máy hay 
xe cơ giới hạng nhẹ (tức là loại xe có dung tích xilanh dưới 660cc), và thuế này sẽ 
được nộp cho tỉnh Tochigi. 
 

 Thời hạn nộp thuế là đến hết ngày 31/5. Vì vậy trong thời gian này, mọi người vui 
lòng mang theo phiếu nộp thuế được gửi trong bao thư trước đó và đóng thuế tại các 
cửa hàng tiện lợi, ngân hàng hay bưu điện,... theo đúng kỳ hạn nộp thuế. 
  

Ngoài ra, đối với những người sỡ hữu bất động sản như nhà ở hay đất đai ở tỉnh 
Tochigi tính đến thời điểm ngày 1/1 cũng sẽ nhận được phiếu thông báo nộp thuế tài 
sản cố định - thuế quy hoạch Thành phố. 

Thuế tài sản cố định (hay còn gọi là thuế bất động sản) là loại thuế cần nộp đối với 
việc sỡ hữu bất động sản như nhà ở hay đất đai. Còn Thuế quy hoạch Thành phố là 
loại thuế được sử dụng vào việc quản lý phân lô khu đất hoặc các hoạt động quy hoạch 
đô thị của Thành phố. Các loại thuế này đều là những loại thuế cần phải nộp cho tỉnh 
Tochigi. 

Mọi người vui lòng nộp thuế trong thời hạn thanh toán. 
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2. Về việc ban hành các điều luật khi đi xe đạp ở tỉnh tochigi 
 

Chúng tôi nghĩ rằng mọi người đang sử dụng xe đạp khá nhiều, nhưng hiện tại trên 
địa bàn tỉnh Tochigi đang xảy ra khá nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe đạp. Chính vì 
vậy, Tỉnh Tochigi đã ban hành “các điều luật khi đi xe đạp” nhằm khuyến khích mọi 
người sử dụng xe đạp 1 cách an toàn cũng như bảo vệ người bị hại khi xảy ra sự cố. 
Các điều luật này sẽ áp dụng đối với tất cả các đối tượng đang sử dụng xe đạp trên địa 
bàn tỉnh Tochigi. 
 

Từ ngày 1/7/2022 sẽ bắt buộc mọi người sử dụng xe đạp phải tham gia bảo hiểm xe 
đạp. Vì đã có nhiều trường hợp trên toàn quốc yêu cầu số tiền bồi thường thiệt hại lớn 
đối với các tại nạn liên quan đến xe đạp, nên việc mua bảo hiểm trách nhiệm xe đạp sẽ 
trở thành nghĩa vụ bắt buộc. 
Bảo hiểm này thường sẽ được bán tại các cửa hàng xe đạp. Sau khi xe đạp được kiểm 
tra và bảo dưỡng thì cửa hàng xe đạp sẽ dán nhãn TS lên xe đạp đó và cũng là dấu hiệu 
cho biết xe đạp này đã được mua bảo hiểm. 
Bảo hiểm xe đạp sẽ có giá trị trong 1 năm. Phí bảo hiểm sẽ khác nhau tùy thuộc vào số 
tiền bồi thường. Nhãn TS này sẽ  có 2 màu là xanh và đỏ. Nếu là màu đỏ thì bạn có 
thể tham gia bảo hiểm với phí là 2000 yên. Số tiền bồi thường tối đa là 100 triệu yên. 

 
Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 4, sẽ nỗ lực bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm và kiểm tra, 

bảo dưỡng xe đạp. Khoảng 60% những người chết trong các vụ tai nạn xe đạp là do 
chấn thương phần đầu. Không chỉ trẻ em và tất mà mọi người ở mọi lứa tuổi cũng hãy 
cố gắng hết sức đội mũ bảo hiểm. Ngoài các cửa hàng xe đạp, bạn cũng có thể mua mũ 
bảo hiểm ở các cửa hàng đồ gia dụng, cửa hàng bán đồ thể thao và các siêu thị lớn. 
 

Một điều cần lưu ý nữa là mọi người tuyệt đối không vừa lái xe vừa làm việc khác như 
vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, đi xe 2 người, hay vừa lái xe vừa che dù... 
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3. Về vấn đề lây nhiễm Virus Corona 

 

Số lượng ca nhiễm virus Corona mới từ tháng 3 đã giảm đáng kể trên toàn quốc, 
nhưng gần đây đang có xu hướng tăng trở lại. 
Vì nhu cầu di chuyển của mọi người sẽ tăng cao trong giai đoạn kỳ nghỉ dài của tháng 
5 nên lo ngại tình trạng số lượng ca nhiễm mới sẽ tăng nhanh hơn. 
 

Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng những người chưa được tiêm vacxin lần 3 sẽ 
được tiêm phòng đầy đủ. 
  

Tại thành phố Tochigi, chúng tôi sẽ gửi phiếu tiêm chủng lần 3 cho những người đã 
tiêm lần 1, lần 2 cách đây 6 tháng. Nếu bạn đã nhận được phiếu tiêm chủng và có 
nguyện vọng được tiêm phòng, vui lòng đăng ký tiêm chủng đại trà trên địa bàn thành 
phố hoặc các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. 
  

Trong trường hợp bạn đã tiêm phòng lần 2 bằng phiếu tiêm chủng do địa phương 
khác cấp hoặc bạn đã tiêm chủng lần 2 ở nước ngoài hoặc là người chuyển đến tỉnh 
Tochigi thì sẽ cần đăng ký lại để được phát phiếu tiêm chủng lần 3. Ngoài ra, trong 
trường hợp bị mất phiếu tiêm chủng bạn cũng có thề được cấp lại phiếu khác. 
 

Khi muốn đặt chỗ hay có những thắc mắc liên quan về việc tiêm chủng, vui lòng gọi 
đến Trung tâm Tiêm ngừa Virus Corona của Thành phố Tochigi theo sđt 
0282-1241-2418. 


