
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ PHÍ Y TẾ CHO TRẺ EM  

◎ Những người thuộc đối tượng 

 1. Trẻ em đến năm thứ 3 của trường trung học cơ sở 

  (Tư cách được hưởng đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên sau khi đạt 15 tuổi, sinh ngày 1 tháng 4 thì đến ngày cuối cùng của tháng trước đó). 

 2. Người có địa chỉ sinh sống tại thành phố Tsu 

 3. Người đang tham gia bảo hiểm y tế 

 4. Người chưa nhận bảo hộ theo Luật Bảo hộ Sinh hoạt 

※ Ngoài ra, tùy thuộc vào thu nhập chịu thuế của người bảo hộ, v.v... có thể có trường hợp không đủ điều kiện thụ 

hưởng. 

◎ Những thứ cần thiết để làm thủ tục 

 1. Con dấu (trừ những loại dấu đơn giản tích hợp mực) 

 2. Thẻ bảo hiểm y tế (thứ có ghi họ và tên của trẻ) 

 3. Sổ tiền gửi (trường hợp là Japan Post Bank (Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản) thì cần sổ tài khoản có ghi “Tên chi nhánh và số tài khoản để chuyển 

khoản” khác với số sổ tài khoản thông thường) 

 4. Thứ có thể xác nhận được mã số cá nhân (My Number) (thẻ mã số cá nhân, thẻ thông báo mã số cá nhân hoặc thẻ cư trú 

có ghi mã số cá nhân)   

 5. Biên bản đồng ý [☐ Dành cho bên trong thành phố ☐ Dành cho bên ngoài thành phố (năm   ). 

Người đồng ý:               ] 

◎ Nếu đăng ký trễ 

   Trường hợp quá 2 tháng từ ngày được sinh ra, người chuyển nhà đến đã quá 1 tháng từ ngày chuyển nhà đến thì 

   ngày có tư cách thụ hưởng chế độ hỗ trợ phí y tế cho trẻ em là ngày đầu tiên của tháng đăng ký. 

 
 

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ PHÍ Y TẾ CHO PHỤ NỮ MANG 
THAI  

◎ Những người thuộc đối tượng 

 1. Phụ nữ mang thai từ 5 tháng trở lên (tư cách được hưởng đến ngày cuối cùng của tháng kế tiếp của tháng đã sinh) 

 2. Người có địa chỉ sinh sống tại thành phố Tsu 

 3. Người đang tham gia bảo hiểm y tế 

 4. Người chưa nhận bảo hộ theo Luật Bảo hộ Sinh hoạt 

※ Ngoài ra, tùy thuộc vào thu nhập chịu thuế của bản thân và người phối ngẫu, v.v... có thể có trường hợp không đủ 

điều kiện thụ hưởng. 

◎ Những thứ cần thiết để làm thủ tục 
 1. Chứng nhận của bác sĩ về việc mang thai tháng thứ 5 (tùy vào bệnh viện, có thể có trường hợp mất phí làm giấy tờ). 

Hãy xác nhận để đảm bảo đủ điều kiện thụ hưởng tại quầy phụ trách phí y tế phúc lợi trước khi xin giấy chứng nhận của bác sĩ 

2. Con dấu (trừ những loại dấu đơn giản tích hợp mực) 

 3. Thẻ bảo hiểm y tế (thứ có ghi họ và tên của phụ nữ mang thai) 

 4. Sổ tiền gửi 

 5. Thứ có thể xác nhận được mã số cá nhân (My Number) 

 6. Biên bản đồng ý [☐ Dành cho bên trong thành phố ☐ Dành cho bên ngoài thành phố (năm   ). 

Người đồng ý:               ] 

 

◎ Nếu đăng ký trễ 

   Trường hợp quá 2 tháng từ ngày bắt đầu tháng thứ 5, người chuyển nhà đến đã quá 1 tháng từ ngày chuyển nhà đến thì 

   ngày có tư cách thụ hưởng chế độ hỗ trợ phí y tế cho phụ nữ mang thai là ngày đầu tiên của tháng đăng ký. 

 
[Quầy dịch vụ ⑤ tầng 1 của tòa nhà công sở chính] 

Bộ phận phụ trách phí y tế phúc lợi - Phòng hỗ trợ y tế bảo hiểm: 059-229-3158 

 

 

ベトナム語 



 
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ PHÍ Y TẾ CHO NGƯỜI KHUY ẾT TẬT 

VÀ NGƯỜI KHUY ẾT TẬT TỪ 65 TUỔI TRỞ LÊN 
◎ Những người thuộc đối tượng 
 1. Người đủ điều kiện yêu cầu khuyết tật như sau 

- Người được cấp Sổ tay người khuyết tật thân thể  (cấp 1~3) 
- Người được cấp Sổ tay chăm sóc y tế cho người khuyết tật (A, B1 hoặc phiếu thẩm định <IQ = 50 trở xuống>) 
- Người được cấp Sổ phúc lợi y tế cho người rối loạn tinh thần (cấp 1~2) 

2. Người có địa chỉ sinh sống tại thành phố Tsu 
 3. Người đang tham gia bảo hiểm y tế 
 4. Người chưa nhận bảo hộ theo Luật Bảo hộ Sinh hoạt 

※ Ngoài ra, tùy thuộc vào thu nhập chịu thuế của bản thân và người có nghĩa vụ nuôi dưỡng, v.v... có thể có trường 
hợp không đủ điều kiện thụ hưởng. 

◎ Những thứ cần thiết để làm thủ tục 
 1. Sổ tay người khuyết tật thân thể, Sổ tay chăm sóc y tế cho người khuyết tật hoặc Sổ phúc lợi y tế cho người rối loạn tinh 

thần 
2. Con dấu (trừ những loại dấu đơn giản tích hợp mực) 

 3. Thẻ bảo hiểm y tế (thứ có ghi họ và tên của người đủ điều kiện) 

 4. Sổ tiền gửi (trường hợp là Japan Post Bank (Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản) thì cần sổ tài khoản có ghi “Tên chi nhánh và số tài khoản để chuyển 

khoản” khác với số sổ tài khoản thông thường) 
 5. Thứ có thể xác nhận được mã số cá nhân (My Number) (thẻ mã số cá nhân, thẻ thông báo hoặc thẻ cư trú có ghi mã số cá 

nhân) 

 6. Biên bản đồng ý [☐ Dành cho bên trong thành phố ☐ Dành cho bên ngoài thành phố (năm   ). 

Người đồng ý:               ] 

◎ Nếu đăng ký trễ 

   Trường hợp quá 1 tháng từ ngày thông báo hướng dẫn cấp sổ, người chuyển nhà đến đã quá 1 tháng từ ngày chuyển 

nhà đến thì ngày có tư cách thụ hưởng chế độ hỗ trợ phí y tế cho người khuyết tật và người khuyết tật từ 65 tuổi trở lên 

là ngày đầu tiên của tháng đăng ký. 

 
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ PHÍ Y TẾ CHO GIA ĐÌNH CHA M Ẹ ĐƠN THÂN, V.V... 
◎ Những người thuộc đối tượng 

 1. Mẹ hoặc cha không có người phối ngẫu đang nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tuổi và trẻ em 

 2. Trẻ em dưới 18 tuổi không có cha mẹ 

 3. Người (không có người phối ngẫu) đang giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi không có cha mẹ 

 4. Người có địa chỉ sinh sống tại thành phố Tsu 

 5. Người đang tham gia bảo hiểm y tế 

 6. Người chưa nhận bảo hộ theo Luật Bảo hộ Sinh hoạt 

※ Ngoài ra, tùy thuộc vào thu nhập chịu thuế của bản thân và người có nghĩa vụ nuôi dưỡng, v.v... có thể có trường 

hợp không đủ điều kiện thụ hưởng. 

◎ Những thứ cần thiết để làm thủ tục 

 1. Con dấu (trừ những loại dấu đơn giản tích hợp mực) 

 2. Thẻ bảo hiểm y tế (thứ có ghi họ và tên của người đủ điều kiện) 

 3. Giấy chứng nhận toàn bộ khoản mục trong hộ tịch (bản sao) 

 4. Sổ tiền gửi (trường hợp là Japan Post Bank (Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản) thì cần sổ tài khoản có ghi “Tên chi nhánh và số tài khoản để chuyển 

khoản” khác với số sổ tài khoản thông thường) 
 5. Thứ có thể xác nhận được mã số cá nhân (My Number) (thẻ mã số cá nhân, thẻ thông báo hoặc thẻ cư trú có ghi mã số cá 

nhân) 

 6. Biên bản đồng ý [☐ Dành cho bên trong thành phố ☐ Dành cho bên ngoài thành phố (năm   ). 

Người đồng ý:               ] 

◎ Nếu đăng ký trễ 

  Trường hợp quá 2 tháng từ ngày đủ điều kiện yêu cầu, người chuyển nhà đến đã quá 1 tháng từ ngày chuyển nhà đến thì 

  ngày có tư cách thụ hưởng chế độ hỗ trợ phí y tế cho gia đình cha mẹ đơn thân, v.v... là ngày đầu tiên của tháng đăng ký. 

 
[Quầy dịch vụ ⑤ tầng 1 của tòa nhà công sở chính] 

Bộ phận phụ trách phí y tế phúc lợi - Phòng hỗ trợ y tế bảo hiểm: 059-229-3158 


