
Tiền trợ cấp cố định đặc biệt

（Tiền trợ cấp 1 người 10 man yên）
Cách điền giấy đăng ký

大阪市役所
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Thư đến từ ủy ban thành phố Osaka
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③[Hướng dẫn]

②[Phong bì]①[Giấy đăng ký]

Trong đó có 
[Giấy đăng ký], [Phong bì],[Hướng dẫn]
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Nếu viết nhầm thì sửa lại bằng mực đỏ.

２ ４ ２５

５

Điền bằng bút mực đen

①[Giấy đăng ký]
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Cách điền giấy đăng ký①
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２ ５ ２５

令和２年＝Năm 2020

Viết ngày đã điền vào [Giấy đăng ký] nhận 10 man yên.
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1985年10年1日

1990年4年1日

Họ tên người đăng ký：
Kiểm tra lại xem có đúng không

Tên chủ hộ khẩu đã được viết

２ ５ ２５

Chủ hộ khẩu
Người chủ gia đình. Người có thu nhập dùng để 

chi trả chi phí sinh hoạt gia đình

Tên chủ hộ khẩu có ghi trên [Giấy cư dân]

：
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２ ５ ２５

Chủ hộ khẩu
Người chủ gia đình. Người có thu nhập dùng để 

chi trả chi phí sinh hoạt gia đình

Tên chủ hộ khẩu có ghi trên [Giấy cư dân]

：

Ngày tháng năm sinh ：
Ngày sinh đã được viết

Kiểm tra lại xem có đúng không
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1985年10年1日

1990年4年1日

２ ５ ２５

Chủ hộ khẩu
Người chủ gia đình. Người có thu nhập dùng để 

chi trả chi phí sinh hoạt gia đình

Tên chủ hộ khẩu có ghi trên [Giấy cư dân]

：

Địa chỉ hiện tại của người đăng ký：
Địa chỉ của chủ hộ khẩu đã được viết
Kiểm tra lại xem có đúng không 9



２ ５ ２５

Chủ hộ khẩu
Người chủ gia đình. Người có thu nhập dùng để 

chi trả chi phí sinh hoạt gia đình

Tên chủ hộ khẩu có ghi trên [Giấy cư dân]

：

Đóng dấu vào ô 

Người không có con dấu thì ký họ tên của chủ hộ khẩu.

OSAKA TARO
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OSAKA TARO

Xin điền số điện thoại của chủ hộ khẩu.

Có thể Ủy ban quận sẽ gọi điện.

０９０ ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ

２ ５ ２５

Chủ hộ khẩu
Người chủ gia đình. Người có thu nhập dùng để 

chi trả chi phí sinh hoạt gia đình

Tên chủ hộ khẩu có ghi trên [Giấy cư dân]

：
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Cách điền giấy đăng ký②
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Đối tượng được nhận：
Người được nhận tiền (10 man yên) thông qua giấy đăng ký này

Tên：Họ tên

：Ngày sinh

Ngày tháng năm sinh

Xác nhận lại xem đã điền đúng thông tin họ tên, ngày sinh của các 

thành viên trong gia đình chưa
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Đối tượng được nhận：
Người được nhận tiền (10 man yên) thông qua giấy đăng ký này

Mối quan hệ：
Đã viết mối quan hệ với chủ hộ khẩu

Ví dụ

世帯主： Chủ hộ khẩu
せたいぬし

妻： Người đã kết hôn với chủ hộ khẩu

つま

子： Con của chủ hộ khẩu
こ
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Đối tượng được nhận
Người được nhận tiền (10 man yên) thông qua giấy đăng ký này

Người đã đánh dấu ✔ sẽ không nhận được tiền.

Xin lưu ý
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１００,０００円 × ３人 ＝ ３００,０００円
えん えんにん

Đối tượng được nhận
Người được nhận tiền (10 man yên) thông qua giấy đăng ký này
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申請書の書き方②
か かた

Cách điền giấy đăng ký ③
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Ủy ban thành phố Osaka sẽ chuyển phần tiền trợ cấp của các thành viên trong gia đình vào

tài khoản của bạn.

Chỉ viết một tài khoản ngân hàng là của chủ hộ khẩu.

Chuyển vào ngân

hàng Yucho
➋ ➊

Chuyển vào tài

khoản ngân hàng
➌

Người không có tài 

khoản ngân hàng
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オオサカ タロウ １ ２３４５６７２３４

✔

Xin nhìn thông tin trên sổ ngân hàng Yucho và điền.

Chuyển vào ngân

hàng Yucho
➋
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Xin nhìn thông tin trên sổ ngân hàng và điền.

コード 9876

○×支店

オオサカ タロウ
○○ ○×

９８ ７６１２ ３ １ ２３４ ５６７

普通

Nếu số tài khoản ít hơn khung điền thì điền 

liền về phía bên phải.

✔

➊
Chuyển vào tài

khoản ngân hàng 20



Người không có tài khoản Yucho và ngân hàng

✔

✔

Chỉ cần đánh dấu ✔ vào ô □ ở mục 

[□❸Người không có tài khoản ngân hàng].

Ủy ban thành phố Osaka sẽ liên hệ cách nhận tiền sau.

➌
Người không có tài 

khoản ngân hàng
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Nếu chủ hộ khẩu đăng ký nhận tiền thì không cần điền gì vào mục 

[ 4 Trường hợp người đại diện nhận tiền].

Cụ thể xin hãy liên hệ.

Trong trường hợp có lý do bất khả kháng, thì có thể đăng ký nhận tiền qua người đại 

diện ngoài chủ hộ khẩu.

Cách điền giấy đăng ký④
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Cách điền giấy đăng ký⑤
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Giấy tờ cần đính kèm cho vào phong bì và gửi cho ủy ban thành phố Osaka.

◆Hộ chiếu（Copy trang có ảnh khuôn mặt, tên và địa chỉ）

Giấy chứng minh nhân thân：
Bản sao chứng minh nhân thân chủ hộ khẩu

◆Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt（Copy mặt trước và sau）

※Chỉ cần phần của chủ hộ khẩu.

Chỉ cần 1 trong các loại giấy tờ sao.

Ví dụ

◆Thẻ ngoại kiều（Copy mặt trước và sau）

◆Thẻ bảo hiểm sức khỏe（Copy mặt trước và sau）

◆Bằng lái xe（Copy mặt trước và sau）
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Cách điền giấy đăng kýCách điền giấy đăng ký⑥
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◆Copy sổ tài khoản

Copy trang có ghi họ tên chủ hộ khẩu, tên ngân hàng, tên chi nhánh (có 3 số), 

số tài khoản (1 đến 7 số)

・Nếu không có sổ ngân hàng thì copy thẻ ngân hàng

・

Giấy tờ cần đính kèm cho vào phong bì và gửi cho ủy ban thành phố Osaka.

Giấy tờ có thể biết được số tài khoản
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Ghi lại [Mã số giải đáp] trên giấy và bảo quản, dùng khi liên hệ thắc mắc
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Mã số giải đáp
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Mã số giải đáp
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Hướng dẫn
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X X X X X X X X X X

Hướng dẫn

Giấy đăng ký
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Giấy tờ cần đính kèm cho vào phong bì và gửi cho ủy ban thành phố Osaka.
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Không cần dán con tem
Cho vào phong bì và gửi qua đường bưu điện

③Giấy tờ có thể biết 

được số tài khoản

①Giấy đăng ký ②Giấy chứng minh nhân thân
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Cho vào phong bì và gửi qua đường bưu điệnKhông cần dán con tem
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Thời hạn nộp

Ngày 25/8 (Thứ ba) (Hiệu lực ấn dấu)



大阪市役所
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