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市-1 

Thông Tin Từ Chính Phủ 
Thông tin từ Chính Phủ là thông tin được chọn từ bản tin Shimin Shisei của Thành phố Hiroshima, 
Nhật Bản (có trên trang web của Thành phố Hiroshima:www.city.hiroshima.lg.jp), được xuất bản 
hai lần mỗi tháng và có thể đọc miễn phí tại Sảnh Giao Lưu Quốc Tế hoặc trên trang web của 
chúng tôi: : h-ircd.jp/en/guide/hiroclubnews-en.html 

Nếu không có chỉ định đặc biệt, các dịch vụ và trang web..vv có thể chỉ được cung cấp bằng tiếng 
Nhật. 

Để biết thông tin tiếng Anh mới nhất về COVID-19 ở Thành phố Hiroshima, 

bao gồm số hồ sơ và phúc lợi xã hội, có một khu vực dành riêng 

của trang web Thành phố Hiroshima.  

 

Ngày 1.10.2020 

Biểu Tượng Chủ đề tháng này 

✽ Điều tra dân số quốc gia 
       

Ai có thể sử dụng dịch vụ 
này? 

      Chi phí ✏ Cách đăng ký 

        Địa 
điểm 

         Giờ (định dạng 
24 giờ) 

         Ngày  ❔ Yêu cầu 

 

Điều tra dân số quốc gia 
国勢調査にご協力を(P2, 9 月 1 日号) 

 
Điều tra dân số quốc gia được thực hiện ở 
Nhật Bản 5 năm một lần để tìm hiểu về tình 
trạng hiện tại của dân số và của từng hộ gia 
đình. 
Năm 2020 là kỷ niệm 100 năm cuộc điều tra 
dân số. 
Kết quả sẽ được chính quyền địa phương và 
quốc gia, cá nhân, công ty sử dụng trong các 
lĩnh vực khác nhau. 
 

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 9, nhân viên 
điều tra dân số sẽ đến thăm nhà 
 
Những người có giấy tờ chứng minh họ là 
nhân viên điều tra dân số, sẽ đến từng hộ gia 
đình và phân phát các tài liệu cần thiết để trả 
lời về cuộc điều tra dân số. 
 
Bạn có thể dung điện thoại hoặc máy tính để 

điền vào bản điều tra dân số trực tuyến (bất 
kỳ lúc nào trước ngày 7 tháng 10) hoặc điền 
vào phiếu điều tra rồi gửi qua đường bưu điện 
hoặc đưa cho nhân viên điều tra dân số (trong 
khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 
7 tháng 10). 
Đối với cuộc điều tra dân số năm 2020, để 
ngăn ngừa sự lây nhiễm của COVID-19, 
hướng dẫn về giấy tờ cho cuộc điều tra dân 
số sẽ được thực hiện bằng tổng đài điện thoại 
miễn phí và tài liệu gửi qua bưu điện. 
 

Nội dung trên phiếu điều tra sẽ được 
bảo vệ quyền riêng tư nghiêm ngặt 
 
Nhân viên điều tra dân số và những người 
khác tham gia vào cuộc tổng điề tra dân số 
quốc gia bị ràng buộc bởi Đạo luật thống kê 
về bảo vệ nghiêm ngặt thông tin cá nhân. 
Những gì bạn viết trên biểu mẫu điều tra dân 
số sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích 
nào khác ngoài các mục đích liên quan đến 
thống kê. 
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市-2 

Cảnh giác lừa đảo 
 
Hãy cảnh giác với những người viếng thăm 
nhà, cuộc điện thoại hoặc email đáng ngờ từ 
những người giả danh là nhân viên điều tra 
dân số. 
Điều tra dân số không liên quan đến bất kỳ 
yêu cầu tiền bạc hoặc tài sản nào cả. 
Và cũng không có bất kỳ câu hỏi nào về số dư 
ngân hàng, tiền lương của bạn, v.v. 
 

❔ Ban Điều phối Cộng đồng Quận 

(Kusei Chōsei Ka) 

Quận        

Naka 504-2543 

Higashi 568-7703 

Minami 250-8933 

Nishi 532-0925 

Asaminami 831-4927 

Asakita 819-3962 

Aki 821-4903 

Saeki 943-9703 
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