
多言語情報コーナー              （令和４年９月号） 

- 1 - 
 

1. Về việc thử nghiệm mô hình sử dụng chung xe đạp 
 
Từ ngày 1/8 đến 30/10, tại khu vực trung tâm Thành phố Tochigi sẽ tiến hành 
thử nghiệm mô hình sử dụng chung xe đạp. 
Mô hình sử dụng chung xe đạp là 1 hình thức mà ngoài thời gian bản thân cần 
sử dụng xe đạp thì sẽ chia sẻ xe đạp dùng chung với người khác. 
 
Trong lần thử nghệm này, chúng tôi sẽ lắp đặt khoảng 8 trạm đỗ xe và 30 chiếc 
xe đạp thiết lập phân tán từ khu vực nhà ga Tochigi đến nhà ga Shintochigi. 
Bạn có thể sử dụng mô hình chia sẻ xe đạp này 24/24h và có thể trả lại xe đạp ở 
bất kỳ trạm đỗ nào dù trước đó bạn thuê nó ở trạm khác. 
Về cách sử dụng: bạn sẽ tải ứng dụng có tên là “Hello Cycling”, sau khi đăng ký 
các thông tin cần thiết thì bạn đã có thể sử dụng được dịch vụ. 
Mức phí sử dụng là 70 yên tương ứng với 15p, và nếu thời gian sử dụng lên đến 
12h thì mức phí sẽ là 1000 yên. 
 
Vì bạn có thể sử dụng xe đạp này để đi học, đi làm hay đi đến các địa điểm tham 
quan trong thành phố nên mọi người hãy sử dụng chúng nhé. 
 
Ngoài ra, mọi người cũng hãy lưu ý rằng, các trạm đỗ này sẽ được dùng đễ đỗ 
các loại xe chuyên dụng cho mô hình chia sẻ này, chính vì vậy mà các loại xe 
đạp cá nhân không thể đỗ ở các trạm này được. 
  



多言語情報コーナー              （令和４年９月号） 

- 2 - 
 

2. Về việc đăng ký xin nhập học các trường mẫu giáo năm 2023 
 
Từ ngày 1/9/2022, chúng tôi sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xin nhập học các trường 
mẫu giáo khai giảng từ Tháng 4/2023. 
 
Trường mẫu giáo là các cơ sở sẽ thay thế các bậc phụ huynh hay người bảo hộ 
tiếp nhận giữ và chăm sóc trẻ khi họ làm việc và không thể ở bên trẻ cả ngày. 
 
Điều kiện để được nhập học là các bậc phụ huynh thuộc trường hợp không thể 
chăm sóc cho trẻ được, thuộc những trường hợp sau: 

• người làm việc trên 64h trong tháng 
• người đang mang thai hoặc trong giai đoạn sinh sản 
• người đang mang bệnh hay người khuyết tật  
• người có nhiệm vụ hộ lý hay điều đưỡng đang chăm sóc người thân 

trong gia đình... 
 
Thời gian nộp hồ sơ là từ ngày 1/9 đến ngày 30/9. Xin vui lòng nộp hồ sợ tại Bộ 
phận Chăm sóc trẻ em ở tầng 2 của tòa nhà Chính phủ thuộc Tòa Thị chính 
Thành phố, hoặc Bộ phận Xúc tiến Phát triển khu vực của mỗi văn phòng tổng 
chi nhánh. 
Trong trường hợp có lý do là bạn đang tìm việc làm thì nộp hồ sơ từ tháng 
10/2022. 
 
Để đăng ký, bạn cần có những giấy tờ sau : đơn xin nhập học mẫu giáo, giấy 
chứng minh tình trạng gia đình, nếu bạn đang làm việc cho 1 công ty thì cần có 
giấy chứng nhận làm việc có xác nhận của chủ doanh nghiệp hoặc cơ sở bạn 
đang làm việc. 
Hãy chắc chắn rằng bạn có tất cả các giấy tờ trên trước khi tiến hành nộp hồ sơ. 
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3. Về việc đăng ký thẻ My number và chương trình Myna Point 
 
Thẻ My number là loại thẻ được sử dụng trong 3 lĩnh vực ở Nhật Bản là : phúc 
lợi xã hội, thuế và khi đối phó với thảm họa thiên tai. Thẻ My number gồm có 
12 chữ số và được phát hành khi hồ sơ lưu trú của bạn được tạo lần đầu tiên sau 
khi bạn đến Nhật Bản. 
Mã số thẻ My number của mỗi người sẽ khác nhau, về nguyên tắc thì bạn sẽ sử 
dụng mã số thẻ này trong xuyên suốt cả cuộc đời bạn, cho dù bạn có rời khỏi 
Nhật Bản và quay trở lại Nhật Bản để tạo hồ sơ lưu trú thì vẫn sẽ dùng lại mã số 
này. 
 
Tại Thành phố Tochigi, chúng tôi vẫn đang hỗ trợ những người có nguyện vọng 
đăng ký phát hành thẻ My number miễn phí. 
Địa điểm đăng ký là các quầy giao dịch thuộc Phòng “Cuộc sống Công dân” ở 
lầu 2 của Tòa nhà Thị chính Tochigi, và “Bộ phận Xúc tiến phát triển Cộng 
Đồng” của mỗi văn phòng chi nhánh. 
Để đăng ký thì bạn cần mang theo giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính bản 
thân như thẻ Cư trú...Bạn không cần phải mang theo hình chụp vì chúng tôi sẽ 
tiến hành chụp hình bạn tại quầy giao dịch, và người nộp đơn cần phải đến trực 
tiếp quầy giao dịch. 
 
Thời hạn hiệu lực của Thẻ My number sẽ giống với thẻ Cư trú. 
Trong trường hợp thời hạn lưu trú của bạn chỉ còn 1 tháng, xin vui lòng đến Cục 
quản lý nhập cảnh , gia hạn thời gian lưu trú để có thể sau đó tiến hành gia hạn 
thẻ My number. 
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Ngay cả trong trường hợp tên hay địa chỉ trên thẻ Cư trú của bạn đã được thay 
đổi thì bạn cũng cần phải kê khai lại thông tin mới trên thẻ my number tại quầy 
giao dịch Tòa Thị chính trong vòng 14 ngày. 
 
Ngoài ra, về việc tích lũy điểm trên thẻ My number, Thành phố cũng đang tiến 
hành hỗ trợ các thủ tục để đăng ký tích điểm Myna Point  
Myna Point là chương trình mà bạn có thẻ nhận được số điểm tích lũy trị giá lên 
đến 20.000 yên khi thực hiện các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như 
thanh toán điện tử, thanh toán bằng mã QR hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng... 
 
Để đăng ký Myna point, vui lòng đến quầy giao dịch cùng với người hiểu tiếng 
Nhật. 
 
Ngoài ra thời hạn làm thẻ My number là cuối tháng 9/2022. 
 


