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1. Thông báo về lịch nghỉ Năm mới 2023 
 
Tòa Thị Chính, bao gồm trụ sở chính và các văn phòng chi nhánh tổng hợp sẽ 
đóng cửa từ ngày 29/12 đến ngày 3/1 năm 2023. 
 
Ngay cả các dịch vụ cấp giấy chứng nhận tại các cửa hàng tiện lợi cũng sẽ không 
sử dụng được. 
 
Vì vậy, những giấy tờ khai báo về thay đổi hộ tịch như giấy đăng ký khai sinh, 
đăng ký ly hôn, đăng ký khai tử,.. sẽ được lưu giữ tại phòng Bảo vệ ở góc phía 
Tây nam tầng 1 của trụ sở chính thuộc Tòa thị chính. 
 
Ngoài ra, việc thu gom rác cuối năm sẽ vẫn được tiến hành theo lịch thu gom rác. 
Tuy nhiên vào các ngày 1,2,3 tháng 1 năm 2023 sẽ không thu gom rác. 
 
Kính mong mọi người thông cảm và hợp tác thực hiện. 
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2. Thông báo về chương trình hỗ trợ khẩn cấp do giá điện, khí đốt 
và chi phí thực phẩm tăng cao… 
 
Chính phủ sẽ tiến hành gửi khoản trợ cấp 50.000 yên cho các hộ gia đình thuộc 
các đối tượng sau : 
 
Các hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2022 
 
Các hộ gia đình có sự thay đổi đột ngột về tài chính từ tháng 1/2022 
 
Đối với các hộ gia đình được miễn thuế cư trú, sau khi nhận được phiếu xác nhận 
được gửi từ Tòa thị chính, vui lòng xác nhận lại nội dung bên trong và tiến hành 
làm thủ tục để được nhận trợ cấp. 
 
Ngoài ra, liên quan đến khoản trợ cấp đối với đối tượng là các hộ gia đình có thay 
đổi đột ngột về tài chính : Các hộ gia đình có mức thu nhập dự kiến hàng năm 
trong năm 2022 tương đương hoặc thấp hơn mức tiêu chuẩn của hộ gia đình được 
miễn thuế cư trú cũng sẽ trở thành đối tượng được nhận khoản trợ cấp. 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài “chương trình hỗ trợ do 
vật giá tăng cao” của Tp.Tochigi theo số 28-7721. 
 
 
  



多言語情報コーナー              （令和４年１２月号） 

3 
 

3. Chương trình hỗ trợ mua mới thiết bị gia dụng tiết kiệm năng 
lượng 
 
Chính phủ sẽ hỗ trợ một phần chi phí mua mới thiết bị gia dụng điều hòa và tủ 
lạnh nhằm hỗ trợ các hộ gia đình giảm hóa đơn tiền điện. 
 
Thời gian áp dụng mua hàng : từ ngày 21/10/2022 đến ngày 15/02/2023 
 
Thời gian đăng ký : từ ngày 1/12/2022 đến ngày 15/02/2023 
 
Chương trình áp dụng đối với các sản phẩm là điều hòa có dán nhãn tiết kiệm 
năng lượng 4 sao trở lên, hoặc tủ lạnh có dán nhãn năng lượng 3 sao trở lên, và 
có giá từ 150.000 yên trở lên. 
 
Chương trình chỉ  áp dụng đối với các sản phẩm được mua trong Thành phố 
Tochigi, và áp dụng cho các trường hợp sau :  trường hợp muốn lắp đặt cho các 
tòa nhà dân cư hoặc muốn mua mới thay thế các thiết bị có sẵn nhưng đã cũ. 
 
Ngoài ra, chương trình cũng áp dụng cho các đối tượng là người đã đăng ký lưu 
trú trong Thành phố và đối tượng không nợ thuế Thành phố. 
 
Khoản tiền hỗ trợ là 30.000 yên, và mỗi hộ gia đình chỉ được áp dụng 1 lần. 
 
Sau khi bạn mua hàng và đã hoàn thiện lắp đặt tại các tòa nhà dân cư, vui lòng 
tiến hành đăng ký và nộp cho bộ phận tiếp nhận tại “Bộ phận Môi trường”, ở tầng 
2 thuộc Tòa Thị chính Tp.Tochigi. 
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4. Toàn tỉnh chung tay vì sự an toàn giao thông vào thời điểm cuối 
năm 
 
Trong thời gian 21 ngày từ ngày 11 đến ngày 31/12, Thành phố sẽ tiến hành thực 
hiện các hoạt động vận động người dân toàn tỉnh chung tay vì sự an toàn giao 
thông vào thời điểm cuối năm. 
 
Với khẩu hiệu “ hãy nâng cao ý thức ứng xử khi tham gia giao thông ở Tochigi, 
cải thiện cách cư xử và Bạn là yếu tố quan trọng ”, Thành phố sẽ tuyên truyền 
triệt để nhằm nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông và ngăn ngừa tai 
nạn giao thông. 
 
Trọng tâm  trong chiến dịch vận động lần này là : Ngăn ngừa  tai nạn giao thông 
liên quan đến người già và trẻ em; tuyệt đối không lái xe khi sử dụng rượu bia; 
bật đèn xe từ 4h chiều; ngoài ra thúc đẩy quy định về bật đèn pha khi phía trước 
và phía đối diện không có xe, và triệt để tuân thủ các quy định khi đi xe đạp. 
 
Cuối năm thường là thời điểm bận rộn, cùng với đó là số lượng tai nạn giao thông 
cũng có xu hướng gia tăng. Chính vì vậy một lần nữa, chúng tôi rất mong mọi 
người cùng nhau hợp tác tuân thủ các quy tắc trong an toàn giao thông và thực 
hiện nghiêm chỉnh quy định khi tham gia giao thông. 
 


