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1.Về việc mở cửa hoạt động quầy thủ tục vào ngày Chủ nhật 
 
Chúng tôi sẽ triển khai hoạt động một số quầy giao dịch vào các ngày Chủ nhật tại Tòa 

thị chính, nhằm hỗ trợ người dân trong thời gian cao điểm cho các hoạt động di 

chuyển như học lên hay chuyển việc...khung giờ và ngày mở cửa hoạt động như sau : 

19/3, 26/3, 2/4. thời gian : từ 8h30 đến 17h15. 

 

Các quầy giao dịch được triển khai hoạt động bao gồm quầy Bộ phận đời sống công 

dân và quầy Bảo hiểm và Hưu trí. 

 

Tại quầy giao dịch thuộc Bộ phận đời sống công dân, chúng tôi sẽ tiếp nhận các yêu 

cầu như cấp bản sao giấy đăng ký cư trú, bản sao sổ hộ khẩu, thông báo thay đổi địa 

chỉ... 

 

Đối với hồ sơ có liên quan về thay đổi hộ tịch như Giấy đăng ký khai sinh, giấy đăng 

ký kết hôn, giấy khai tử  v.v..Chúng tôi sẽ tiếp nhận tại phòng trực Bảo vệ ở góc Tây 

Nam tầng 1 thuộc Tòa Thị Chính. 

 

Tại quầy giao dịch thuộc Bộ phận Bảo  hiểm và Hưu trí sẽ tiếp nhận và xử lý các vấn 

đề liên quan đến việc được nhận hay mất tư cách trong chế độ Bảo hiểm Y tế Quốc 

gia. 

 

Hãy sử dụng dịch vụ này khi bạn không có thời gian vào các ngày trong tuần. 
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2. Các thủ tục cần thiết đối với cư dân nước ngoài khi về nước. 
 

Nếu bạn là cư dân nước ngoài muốn trở về nước và không có kế hoạch quay trở lại 

Nhật Bản, bạn sẽ cần gửi ”giấy thông báo chuyển đi“ đến Tòa Thị Chính. Bạn có thể 

nộp giấy này khoảng 2 tuần trước khi di chuyển. Trong trường hợp bạn không nộp 

giấy báo  này thì bạn vẫn được xem là người có địa chỉ tại Nhật Bản ngay cả khi bạn 

đã trở về nước. 

 

Một trong những yêu cầu  cần thiết để nhận được thanh toán rút tiền một lần từ Quỹ 

lương hưu Nhà nước(nenkin) yêu cầu phải là “người không có địa chỉ tại Nhật Bản”. 

Chính vì vậy, nếu như không nộp “giấy thông báo chuyển đi” này thì bạn vẫn được 

xem là “người có địa chỉ tại Nhật Bản”, và sẽ không nhận được khoản thanh toán 

lương hưu này. 

 

Hơn nữa, ngay cả khi bạn đã trở về nước, bạn vẫn sẽ nhận giấy yêu cầu thanh toán Bảo 

hiểm y tế Quốc gia; Vì vậy đừng quên gửi “ Giấy thông báo chuyển đi” đến Tòa Thị 

Chính. 
Ngoài ra, trong trường hợp bạn rời khỏi Nhật Bản và không có giấy phép tái nhập cảnh 
thì bạn cần nộp lại thẻ My Number cho Tòa Thị Chính. Thẻ Cư trú sẽ được hoàn trả lại 
cho thanh tra khi kiểm tra xuất cảnh. 

Xin lưu ý hoàn thành các thủ tục liên quan khác trước khi rời nhật bản và  trở về 

nước. 
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3. Về việc kết thúc các biện pháp xử lý tạm thời đối với túi rác được chỉ 
định. 
 

Vào năm ngoái tại các cửa hàng trong Thành Phố, đã xảy ra tình trạng khan hiếm túi 

rác. Chính vì vậy Thành Phố Tochigi đã đưa ra các biện pháp xử lý tạm thời là người 

dân có thể dùng túi trong suốt thay cho túi rác chỉ định cho rác đốt được cho đến khi 

tình trạng khan hiếm được giải quyết. 

 

Tuy nhiên, hiện tại việc nhập hàng túi rác đã ổn định trở lại, vì vậy Thành Phố sẽ kết 

thúc các biện pháp xử lý tạm thời vào ngày 30/4/2023. 

 

Từ ngày 1/5 việc bỏ rác vào các túi rác ngoài túi rác chỉ định sẽ được xem là không 

hợp lệ và rác sẽ không được thu gom, chính vì vậy mọi người vui lòng sử dụng đúng 

túi rác chỉ định. 

 

 


