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1. Thông báo về việc trợ cấp đặc biệt đối với các hộ gia đình được miễn thuế 
cư trú  
 

Theo thông báo này thì Chính Phủ sẽ hỗ trợ tiền mặt 100.000 yên đối với các hộ gia 

đình được miễn thuế cư trú bình quân trên đầu người năm 2021, và các hộ gia đình có 

thu nhập thay đổi đột ngột do ảnh hưởng của đợt lây nhiễm Virus Corona từ tháng 1/2021. 

Tuy nhiên, đối với các hộ gia đình được miễn thuế cư trú bình quân trên đầu người năm 

2022 cũng sẽ được thêm vào là đối tượng được hưởng khoản trợ cấp này. Chúng tôi sẽ 

gửi các giấy tờ cần thiết đến các hộ gia đình thuộc đối tượng nhận trợ cấp, vì vậy vui 

lòng tiến hành làm thủ tục sau khi đã xác nhận nội dung. Ngoài ra, liên quan đến khoản 

trợ cấp dành cho đối tượng là hộ gia đình có thu nhập thay đổi đột ngột thì chúng tôi sẽ 

thay đổi phương thức đăng ký dựa trên thu nhập từ tháng 1/2022. Thêm vào đó, Chúng 

tôi cũng sẽ không gửi lại khoản trợ cấp cho các hộ gia đình đã nhận hay các hộ gia đình 

có chủ hộ đã nhận những khoản trợ cấp trên. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng 

liên hệ đến Tổng đài tư vấn trợ cấp đặc biệt đối với các hộ gia đình được miễn thuế cư 

trú tại thành phố Tochigi theo Sđt 28-7721. 
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2. Thông báo về khoản trợ cấp đặc biệt hỗ trợ sinh hoạt cho các hộ gia đình 
nuôi dạy trẻ 

 

Chính phủ sẽ gửi khoản trợ cấp đặc biệt để hỗ trợ các hộ gia đình đơn thân (tức là những 

hộ gia đình chỉ có cha hoặc chỉ có mẹ) nhằm đối phó với tình trạng giá cả hàng hóa tăng 

cao trong bối cảnh dịch bệnh đang kéo dài hiện nay. Những người được nhận trợ cấp là 

những đối tượng sau: 

• Người được hưởng trợ cấp nuôi dạy trẻ tháng từ 4/2022  

• Người không được hưởng trợ cấp nuôi dạy trẻ do đang hưởng lương hưu  

• Những hộ gia đình đơn thân không được hưởng trợ cấp nuôi dạy trẻ, nhưng có thu 

nhập đột ngột thay đổi do ảnh hưởng của đợt lây nhiễm Virus Corona và bằng mức thu 

nhập với những người đang được nhận trợ cấp nuôi dạy trẻ.  

Số tiền hỗ trợ là 50.000 yên/trẻ.  

Đối với đối tượng đang được hưởng trợ cấp nuôi dạy trẻ tháng 4/2022 thì dự định sẽ 

nhận được khoản trợ cấp này vào cuối tháng 6. Những đối tượng được hưởng trợ cấp 

còn lại cần phải đăng ký cũng như chờ xét duyệt hồ sơ để nhận trợ cấp. Chúng tôi sẽ cập 

nhật các thông tin chi tiết về phương thức đăng ký cũng như thời hạn nộp đơn đăng ký 

lên trang chủ của Thành phố ngay sau khi được xác nhận, vui lòng truy cập và làm theo 

hướng dẫn.  
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3. Thông báo về việc nghĩa vụ nộp thuế  
 
Thuế đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính gắn liền với 

đời sống người dân như chế độ phúc lợi xã hội, giáo dục, chi phí xây dựng thị trấn phòng 

chống thiên tai.v.v..  

Việc đóng thuế quá hạn trong thời gian dài có thể gây ra tác động tiêu cực lên tài chính 

của Thành phố, đồng thời làm giảm chất lượng của các dịch vụ công cộng. Thành phố 

Tochigi sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật để xử lý những trường hợp chậm nộp thuế 

dù đã được gửi thông báo và thư nhắc nhở bằng một số biện pháp như tịch thu tài sản. 

Việc tịch thu tài sản sẽ được tiến hành trong trường hợp thư thông báo nhắc nhở đã được 

gửi trong vòng 20 ngày tính từ ngày đến hạn và khoản thuế vẫn chưa được thanh toán 

trong vòng 10 ngày sau đó. 

Bộ phận thu thuế Thành Phố sẽ tiến hành tịch thu tài sản sau khi điều tra về các khoản 

tiền lương, tiền gửi tiết kiệm, các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và bất động sản...của các 

đối tượng đang bị truy thu thuế. Đối với những trường hợp không nộp thuế và không 

hợp tác nộp thuế đúng hẹn, chúng tôi buộc phải tiến hành khám xét, cưỡng chế tại nhà 

mà không thông báo trước.  

Nếu bạn đang nằm trong đối tượng chậm nộp thuế, vui lòng nhanh chóng liên hệ với Bộ 

phận thu thuế. 
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4. Lưu ý phòng tránh sốc nhiệt  
 
Tại thành phố Tochigi, trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9 năm ngoái đã có 72 trường 

hợp được đưa đi cấp cứu do triệu chứng sốc nhiệt.  

Sốc nhiệt không chỉ ở ngoài trời mà còn có thể xảy ra ngay cả khi bạn đang ở trong nhà. 

Mọi người nên đặc biệt lưu ý khi thời tiết nóng dần sau mùa mưa hay khi sinh hoạt, làm 

việc trong môi trường nắng nóng. 

Để phòng tránh bị sốc nhiệt, hãy sử dụng điều hòa 1 cách hợp lý và điều chỉnh nhiệt độ 

sao cho nhiệt độ phòng không quá 28 độ C. Ngoài ra, hãy bổ sung lượng nước cho cơ 

thể khi cảm thấy khát như sau khi thức dậy, sau khi ăn, khi đi ra ngoài, trước khi vận 

động, trước khi tắm hoặc trước khi đi ngủ... Chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân ngay 

từ bây giờ bằng việc lưu ý cân bằng dinh dưỡng trong các bữa ăn hàng ngày  

Lưu ý rằng đây là giai đoạn mà mọi người vẫn cần phải đeo khẩu trang vì đây là biện 

pháp cơ bản để phòng tránh lây nhiễm Virus Corona. Tuy nhiên, vào mùa hè, theo quan 

điểm phòng tránh sốc nhiệt đang được khuyến nghị thì mọi người vẫn có thể tháo khẩu 

trang ở những nơi ít người khi ở ngoài trời.  

Tùy theo tình huống mà hãy cố gắng đeo khẩu trang 1 cách thích hợp và kịp thời. 


