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 Từ ngày 1 tháng 9, sẽ có thêm nhiều nơi có thể thanh toán phí phát hành giấy chứng nhận ※ 

bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

 ※ Lệ phí cấp giấy chứng nhận là khoản tiền bạn phải trả khi nhận các loại giấy chứng nhận khác 

nhau tại văn phòng hành chánh Quận. 

 

     Những nơi có thể thanh toán bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 

  Phòng công dân của phòng hành chánh của các Quận 

  Văn phòng chi nhánh của phòng hành chánh của các Quận 

  Góc dịch vụ của tòa thị chính 

  Văn phòng Thuế・Phòng Thuế thành phố, ban Thuế Thị Dân Bộ phận thuế vụ của Cục Tài 

chính  

 

     Các loại giấy chứng nhận có thể thanh toán bằng phương thức thanh toán không dùng tiền 

mặt 

Các loại giấy chứng nhận, v.v. Vui lòng gọi để biết chi tiết 

Tất cả giấy chứng nhận đăng ký gia đình (cá nhân) (bản 

sao đăng ký gia đình), bản sao thẻ của cư dân, chứng 

chỉ đăng ký con dấu, v.v. 

Phòng hành chính quận   

Số điện thoại 504-2888  

Số Fax 504-2069 

Giấy chứng nhận ghi trong sổ cái thuế thành phố / thuế 

tỉnh, giấy chứng nhận mục đăng ký sổ cái thuế bất động 

sản, giấy chứng nhận nộp thuế, v.v. 

Hệ thống thuế  

Số điện thoại 504-2092 

Số Fax 504-2129 

 

     Thanh toán không dùng tiền mặt có thể sử dụng 

 【Thẻ tín dụng】 

   VISA, Mastercard, JCB, Diners Club, AMERICAN EXPRESS, China UnionPay 

 【Ứng dụng trả tiền trực tuyến】 

  D Payment, PayPay, auPAY, Rakuten Pay, Merpay, WeChat Pay, Alipay 

 【Thẻ IC giao thông】 

   Kitaca, Suica, PASMO, TOICA, ICOCA, SUGOCA, nimoca, HAYAKAKEN, manaca 

 【Thẻ IC tiền điện tử】 

   QUICPay, WAON, iD, Rakuten Edy, nanaco 

     Hãy chú ý khi sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt 

  Nếu bạn sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, sẽ không có biên lai (giấy chứng nhận bạn 

đã trả tiền). Nếu bạn cần biên lai, hãy trả tiền mặt. 

  Không thể nạp thêm tiền vào thẻ trả trước của mình tại quầy thanh toán. 

2022 
Tiếng Việt No. 6  

 

Bản tin Tiếng Việt về cuộc sống tại thành phố Hiroshima 
 

Hiroshima NOW 
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 Không thể sử dụng dịch vụ thanh toán không tiền mặt bằng tiền mặt hoặc điểm tích lũy. 

 Bạn không thể thanh toán bằng cách thanh toán không dùng tiền mặt khi trả tiền thuế tại quầy. 

 Một số giấy chứng nhận không thể được thanh toán bằng cách thanh toán không dùng tiền 

mặt. 

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi số điện thoại bên dưới. 

 Hệ thống thuế Số điện thoại 504-2092, số Fax 504-2129 

  

 

 


