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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 15/10/2020 

Biểu Tượng Chủ đề tháng này 

       
Ai có thể sử dụng dịch vụ 
này? 

✽ Thay đổi thuế cư dân 

✽ Tư vấn pháp luật miễn phí: Thừa kế 

✽ Mức lương tối thiểu của Tỉnh Hiroshima (không 

thay đổi) 
      Chi phí ✏ Cách đăng ký 

        Địa 
điểm 

         Giờ (định dạng 
24 giờ) 

         Ngày  ❔ Yêu cầu 
  

 

Thay đổi thuế cư dân 
個人市・県民税の主な改正 (P2) 

Hệ thống thuế cư trú của từng thành phố và 
tỉnh sẽ thay đổi bắt đầu từ năm tài chính tới 
(tháng 4 năm 2021 trở đi).  

Các thay đổi khác nhau sẽ được thực hiện đối 
với cách tính thu nhập chịu thuế và cách giảm 
thuế.  

Cũng sẽ có nhiều công dân đủ điều kiện được 
miễn thuế một phần hoặc toàn bộ. 

Chi tiết đầy đủ hãy xem trên trang web của 
Thành phố Hiroshima. 

 

❔ Tòa thị chính Phòng thuế cư dân thành 
phố (Shimin Zei Kai) 

       504-2263                504-2129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tư vấn pháp luật miễn phí: 
Thừa kế 

司法書士による「遺言・相続に関する無料相談会」 (P７) 

Người lập biên bản tư pháp sẽ cung cấp tư 
vấn về di chúc và thừa kế. 

         

         

Ngày 18 tháng 10, ngày 15 tháng 11, 
ngày 20 tháng 12 (Tất cả các ngày đều 
là chủ nhật), từ 10:00 - 16:00 giờ 

Bằng điện thoại:        511-7196 (Đường dây 

trợ giúp chuyên dụng) 

Trực tiếp:         Trung tâm tư vấn chung của 

Hiệp hội các nhà tư vấn tư pháp Hiroshima 

Địa chỉ: Naka-ku Kami-Hatchobori 6-69 

✏ Gọi trước cho Hiệp hội (đến trước được 

phục vụ trước). 

❔ Hiệp hội những người tìm kiếm tư pháp 
Hiroshima (Shihō Shoshi Kai) 

       221-5345                223-4382 
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Mức lương tối thiểu của Tỉnh 
Hiroshima (không thay đổi) 
広島県最低賃金について (P5, 市民と市政 10 月 1 日号) 

Mức lương tối thiểu hàng giờ cho mỗi tỉnh 
được cập nhật hàng năm vào ngày 1 tháng 
10. 

Năm nay, tỉnh Hiroshima vẫn không thay đổi ở 
mức 871 yên. 

Mức lương tối thiểu áp dụng cho tất cả người 
lao động làm việc tại tỉnh Hiroshima, không 
phân biệt tuổi tác, giới tính, hình thức làm 
việc, v.v. 

❔ Cục Lao động Hiroshima, Cục Tiêu 
chuẩn Lao động, Văn phòng Tiền 
lương 
(Hiroshima Rōdō Kyoku Rōdō Kijun Bu 
Chingin Shitsu) 

       221-9244                221-9252 

 


