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Các hộ gia đình được miễn thuế cư trú※
１

 có thể nhận tiền từ Thành phố Hiroshima. 

Hoạt động này nhằm hỗ trợ các hộ gia đình※
２

 đang gặp khó khăn trong  cuộc sống 

hàng ngày do giá điện, ga và thực phẩm tăng cao.  

 

※１ "Hộ gia đình được miễn thuế cư trú" là những hộ gia đình không phả i nộp thuế cư 

trú theo tỷ lệ đầu ngườ i※
３

 do thu nhập thấp.  

※２ "Hộ gia đình" là một nhóm ngườ i sống cùng nhau trong cùng một ngôi nhà. 

※３ "Thuế cư trú theo tỷ lệ đầu người" là loại thuế mà mọi người có thu nhập cố định đều phải trả như 

nhau. Thuế này không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu tiền trong năm trước. 

 

Số tiền có thể nhận được 

Số tiền chi cấp là 50.000 yên cho mỗi hộ gia đình.  

※Ch ỉ có thể nhận được một lần cho mỗ i hộ gia đình.  

Hạn nộp hồ sơ:  

Đến thứ 3 ngày 28 tháng 02 năm 2023  

❖Các đơn đăng ký có dấu bưu điện※
１

 vào ngày 28 tháng 2 năm 2023
 

sẽ được chấp 

nhận. 

※１Dấu bưu điện là con tem mà nhân viên bưu điện dán lên thư vào ngày gử i thư. 

      Những người có thể nhận tiền, cách đăng ký nhận tiền, v.v. 

Để biết chi tiết, vui lòng xem trang web của Thành phố Hiroshima. 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/yasashii/161739.html 

Nơi có thể tư vấn 

Nếu muốn biết thêm về cách điền vào các tài liệu hoặc về các hỗ trợ, xin vui lòng gọi số dưới đây. 
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Bản tin Tiếng Việt về cuộc sống tại thành phố Hiroshima 
 

Hiroshima NOW 

Thông báo từ thành phố Hiroshima: 

về hỗ trợ khẩn cấp do giá điện, ga, lương thực tăng cao v.v. 

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について ひろしま市民と市政 12月 1日号 （P3） 



 

[2] 

Tiếng Việt 

Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp của thành phố Hiroshima về giá điện, khí đốt, thực 

phẩm, v.v. 

Số điện thoại：（０８２）２３６－７２２９  

Thời gian tư vấn： từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 15 phút chiều 

Ngày nghỉ： thứ 7, chủ nhật, ngày lễ (ngày nghỉ của Nhật), từ ngày 29/12 đến ngày 3/1 

Ngôn ngữ có thể tư vấn：Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng 

Bồ Đào Nha, tiếng Việt 

 

    Nếu gặp khó khăn do không hiểu tiếng Nhật nên không thể tư vấn, hoặc các vấn đề khác, hãy gọi 

điện đến số dưới đây 

Quầy tư vấn cho cư dân người nước ngoài tại thành phố Hiroshima và quận Aki 

  Số điện thoại：（０８２）２４１－５０１０  

Thời gian tư vấn： từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều 

Ngày nghỉ： thứ 7, chủ nhật, ngày lễ (ngày nghỉ của Nhật), từ ngày 29/12 đến ngày 3/1 

Ngôn ngữ có thể tư vấn： tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Bồ Đào Nha, 

tiếng Philippin 

※Tiếng Philippin chỉ có vào thứ 6 

 


