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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) 

 

 
COVID-19: Để biết thông tin tiếng Anh mới nhất về COVID-19 ở     
Thành phố Hiroshima, bao gồm số ca nhiễm và phúc lợi xã hội, có          
một phần dành riêng trên trang web Thành phố Hiroshima. 

Tháng 4/2021

Bắt đầu tiêm chủng phòng 
ngừa virut corona 

新型コロナウイルスのワクチン接種が始まります 

（3 月 15 日号 P3） 

Việc chủng ngừa coronavirus miễn phí sẽ bắt 
đầu từ giữa tháng Tư. 
Trước tiên, vắc xin sẽ được cung cấp cho các 
nhóm ưu tiên, bắt đầu từ những người trên 65 
tuổi, khi nguồn cung cấp từ chính phủ quốc 
gia cho phép. 
Quy trình tiêm chủng 
 
1// Nhận phiếu thông báo qua thư 
Ngày được xác nhận (Phụ thuộc vào nguồn 
cung cấp vắc xin từ chính phủ) 
2// Đặc hẹn tiêm chủng 
Đặt trước qua điện thoại hoặc trực tuyến. Sau 
khi các chi tiết được xác nhận, Thành phố sẽ 
thông báo chung trên trang web và trên báo 
Shimin Shisei. 
3// Nhận vắc xin 

i.  Mang theo phiếu thông báo của bạn và 
giấy tờ tùy thân. 

ii. Nói chuyện với bác sĩ. 
iii. Nhận vắc xin của bạn. 
iv. Thời gian quan sát sau tiêm chủng (15 - 

30 phút) 
Việc tiêm ngừa có hai liều. Bạn sẽ nhận được 
liều thứ hai vào ba tuần sau liều đầu tiên. 

������ Nói chung, bạn nên được tiêm ngừa tại 
thành phố nơi bạn đăng ký cư trú. 
Một ngoại lệ có thể được thực hiện nếu bạn 
không thể tiêm ngừa vì những lý do không thể 
tránh khỏi (ví dụ: bạn đang sống ở nơi khác, 
nhập viện hoặc đi làm). 
Để biết thêm chi tiết, hãy xác nhận với các 
trung tâm cuộc gọi được liệt kê ở trang sau. 
Nhóm ưu tiên 
����� 1. Những người từ 65 tuổi trở lên 

(Sinh trước ngày 2 tháng 4 năm 
1957) 

Giữa 
tháng 4 
trở đi 

2. Những người có tình trạng 
sức khỏe cơ bản 
3. Những người làm việc trong 
các cơ sở dành cho người cao 
tuổi 
4. Những người từ 60 - 64 tuổi 
(Sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 1957 
đến ngày 1 tháng 4 năm 1962) 
5. Tất cả những người khác 

Ngày cụ thể 
thông báo 

sau 

❔ Để biết thêm chi tiết, hãy xem trang web 
của Thành phố Hiroshima. 
Tỉnh Hiroshima Tổng đài tiêm chủng 
COVID-19 
(Hiroshima Ken Shingata Korona-uirusu 
Wakuchin Sesshu Kōru Sentā) 
����� 513-2847 (24/7) 

Biểu Tượng Nội dung 
 Bắt đầu tiêm chủng phòng ngừa virut corona  
 Thông báo về lương hưu quốc gia cho những 

người đã nghỉ việc tại công ty. Đừng quên mua bảo 
hiểm y tế  

 Thay đổi phí bảo hiểm hưu trí quốc gia từ ngày 1 
tháng 4 

 

����� Ai có thể sử dụng dịch vụ này? 

���� Chi phí ✏ Cách đăng ký 

������ Địa điểm ������� Giờ (định dạng 
24 giờ) 

������� Ngày ❔ Yêu cầu 

����� Điện thoại ����������� Fax 
    

http://www.city.hiroshima.lg.jp/
http://www.city.hiroshima.lg.jp/
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Ministry of Health Labour and Welfare 
COVID-19 Call Center 
(Kōsei Rōdō Shō Shingata Korona-uirusu 
Kōru Sentā) 
����� 0120-761770 (9:00 to 21:00) 

Available on Saturdays, Sundays, and 
national holidays  

 
Thông báo về lương hưu quốc gia cho những 

người đã nghỉ việc tại công ty. Đừng quên 
mua bảo hiểm y tế 

会社などを退職した人へ国民年金の届け出や 

医療保険への加入などをお忘れなく（3 月 1 日号 P6） 

Lương hưu quốc gia. 
Theo luật, nếu bạn từ 20 đến 59 tuổi và đã rút 
khỏi Bảo hiểm Hưu trí cho Nhân viên (Kōsei 
Nenkin Hoken), bạn phải tham gia Hưu trí 
Quốc gia (Kokumin Nenkin). 
Nếu vợ / chồng của bạn từ 20 đến 59 tuổi và 
họ là người phụ thuộc của bạn, họ cũng phải 
đăng ký vào Lương hưu quốc gia. 
❔ Bộ phận Bảo hiểm & Hưu trí Quốc gia 

(Hoken Nenkin Ka) của văn phòng 
phường của bạn 

Quận ����� ����������� 
Naka 504-2556 541-3835 

Higashi 568-7712 262-6986 

Minami 250-8944 252-7179 

Nishi 532-0935 232-9783 

Asaminami 831-4931 877-2299 

Asakita 819-3910 815-3906 

Aki 821-4910 822-8069 

Saeki 943-9713 923-5098 

Bảo hiểm y tế                                  
Theo luật, tất cả cư dân của Nhật Bản phải có 
bảo hiểm y tế. Nếu bạn không còn bảo hiểm 
vì bạn đã nghỉ việc, bạn phải đăng ký một 
chương trình mới. 
Nói chung, bạn có ba lựa chọn trong trường 
hợp này:  
(1) Giữ bảo hiểm trước đây của bạn. 
(2) Tham gia bảo hiểm sức khỏe của một 

thành viên gia đình với tư cách là một 
thành viên phụ thuộc trong gia đình. Điều 
này không thể được thực hiện với Bảo 
hiểm Y tế Quốc gia (Kokumin Kenkō 
Hoken). 

(3) Đăng ký Bảo hiểm Y tế Quốc gia. 

Làm thế nào để đăng ký phụ thuộc vào loại 
bảo hiểm bạn đăng ký. 

Trước khi bạn rời khỏi công việc của mình, 
nếu bạn chọn (1) hoặc (2), hãy nói chuyện với 
công ty của bạn. Nếu bạn chọn (3), hãy nói 
chuyện với Bộ phận Bảo hiểm & Hưu trí Quốc 
gia (Hoken Nenkin Ka) của văn phòng 
phường của bạn (bên dưới). 
❔ Bộ phận Bảo hiểm & Hưu trí Quốc 

gia (Hoken Nenkin Ka) của văn 
phòng phường của bạn 

Ward Telephone Fax 
Naka 504-2555 541-3835 

Higashi 568-7711 262-6986 
Minami 250-8941 252-7179 
Nishi 532-0933 232-9783 

Asaminami 831-4929 877-2299 
Asakita 819-3909 815-3906 

Aki 821-4910 822-8069 
Saeki 943-9712 923-5098 

 
 

Thay đổi phí bảo hiểm hưu 
trí quốc gia từ ngày 1/4 
国民年金保険料が４月から変わります（3 月 15 日号 P6） 

 
Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, 
phí bảo hiểm hưu trí quốc gia hàng tháng sẽ là 
16,610 yên (tăng 70 yên so với năm trước). 
Để thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng 
hoặc thẻ, bạn phải đăng ký trước. 
❔ Văn phòng chi nhánh dịch vụ hưu trí 

Nhật Bản gần nhất của bạn (Nenkin 
Jimusho) 

JPS 
Văn phòng chi 

nhánh 
����� ����������� 

Hiroshima Higashi 228-3131    221-3042 

Hiroshima Nishi 535-1505    535-1506 

Hiroshima Minami 253-7710    505-5122 
 

 


