
Các câu hỏi liên quan đến tiền trợ cấp cố định đặc biệt (10man) 

 

Ⅰ Về đối tượng được nhận 

Q1 Ai được nhận tiền trợ cấp này? 

● Theo nguyên tắc, tại thời điểm là ngày 27 tháng 4 năm 2020 (ngày tiêu chuẩn), người có tên trong 

sổ đăng ký cư trú sẽ được cấp 10 man yên.  

● Vào ngày 27 tháng 4 năm 2020, thực tập sinh người nước ngoài, du học sinh... có tên trong sổ 

đăng ký cư trú là đối tượng được nhận. 

(Người có tư cách cư trú ngắn hạn, hay cư trú bất hợp pháp không có tên trong sổ đăng ký cư trú, 

đương nhiên sẽ không là đối tượng được nhận) 

● Vì lý do dịch bệnh corona không về nước được, người chuyển sang tư cách cư trú ngắn hạn tại thời 

điểm ngày 27/4 nếu trước ngày 27/4 đã có tên trong sổ đăng ký cư trú, sau ngày 27/4 nếu có đăng 

ký cư trú lại thì sẽ được nhận trợ cấp.  

 ※ Cần chuyển tư cách lưu trú từ ngắn hạn sang cư trú trung/dài hạn. 

(Vì dịch bệnh corona nên có một số luật lệ đặc biệt được đặt ra.) 

Liên quan đến thay đổi tư cách cư trú, xin hãy liên hệ Trung tâm thông tin tổng hợp người nước 

ngoài cư trú của cục quản lý xuất nhập cảnh. Có tư vấn bằng tiếng nước ngoài.  

・TEL： 0570-013904（IP、PHS、gọi từ nước ngoài 03-5796-7112） 

・Thời gian： Thứ hai – thứ sáu  8：30～17：15（Nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ） 

 

Q2 
Người có lý do riêng nên không có tên trong sổ đăng ký cư trú ở thành phố/quận/phố/thôn tại 

thời điểm ngày 27 tháng 4 (ngày tiêu chuẩn) không là đối tượng được nhận? 

● Cho dù trước ngày tiêu chuẩn (27/4) không có tên trong sổ đăng ký địa chỉ ở bất cứ thành 

phố/quận/phố/thôn nào, nhưng đang sinh sống trong nước Nhật vào ngày tiêu chuẩn đó, nếu đăng 

ký địa chỉ ở thành phố/quận/phố/thôn đầu tiên sau ngày tiêu chuẩn (28/4) sẽ được nhận trợ cấp.  

 

 Q3 

Có điều kiện gì về thu nhập hay không? 

Người trong hộ khẩu không là đối tượng đóng thuế thị dân, hộ khẩu nhận tiền lương hưu, hộ 

khẩu nhận bảo hiểm thất nghiệp, hộ khẩu nhận hỗ trợ sinh hoạt không là đối tượng được 

nhận? 

● Không có điều kiện về thu nhập. 

● Không liên quan đến là hộ khẩu nhận lương hưu, hộ khẩu nhận bảo hiểm thất nghiệp, hộ khẩu 

nhận hỗ trợ sinh hoạt hay không, đều là đối tượng được nhận. 

● Vì thu nhập của người nhận hỗ trợ sinh hoạt trong chế độ không thuộc dạng thu nhập. 

 

Q4 
Hiện tại, tôi đang sinh sống ở thành phố Osaka. Tuy nhiên vì có lý do riêng nên chưa đăng 

địa chỉ. Trường hợp này, sẽ không nhận được tiền trợ cấp từ thành phố Osaka? 

Theo nguyên tắc, người không có lý do đặc biệt phải có đăng ký địa chỉ ở thành phố/quận/phố/thôn 



thì mới được nhận trợ cấp. Nhưng trường hợp người bị bạo hành từ chồng/vợ hay gia đình đang lánh 

nạn ở thành phố Osaka cũng được trợ cấp.  

 Để được nhận trợ cấp thì cần một số thủ tục như nộp hồ sơ đăng ký. Cụ thể, xin xem trang [Gửi 

đến công dân người nước ngoài đang lánh nạn vì bị bạo lực gia đình] 

 

Ⅱ Liên quan đến thủ tục đăng ký 

Q1 Cần làm thủ tục gì để được nhận trợ cấp? Và tới đâu làm thủ tục thì được? 

● Đăng ký bằng cách gửi bưu điện hay thủ tục online trên điện thoại, máy tính...Không có dự định 

thiết lập quầy tiếp nhận hồ sơ ở ủy ban quận.  

● Thành phố Osaka sẽ gửi giấy đăng ký có ghi sẵn thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh của 

các đối tượng được trợ cấp. Điền đầy đủ thông tin cần thiết và cho vào phong bì đính kèm gửi lại 

cho thành phố Osaka. 

→ Hãy xem cách điền hồ sơ đăng ký 

● Hồ sơ đăng ký sẽ bắt đầu gửi từ ngày 22/5. Vì gửi cùng lúc cho nhiều người nên không thể nhận 

được ngay. 

● Người có thẻ my number có thể làm thủ tục online. Nhưng nếu nhập sai thông tin nào đó sẽ mất 

thêm thời gian để được nhận tiền. Người nào chưa làm thủ tục online thì nên làm thủ tục bằng 

cách gửi bưu điện.  

 

Q2 Ai là người được nhận tiền trợ cấp? 

● Người được quyền nhận tiền là người chủ hộ khẩu. 

● 「Chủ hộ khẩu」 là người đại điện cho gia đình. Người có thu nhập chủ yếu dùng để chi trả chi phí 

sinh hoạt trong gia đình. 

 

Q3 Trường hợp gửi bưu điện, có cần chuẩn bị gì ngoài giấy đăng ký?  

①  Giấy chứng minh nhân thân (Chỉ chủ hộ khẩu) 

Nộp bản sao của 1 trong các loại giấy tờ sau: Thẻ ngoại kiều, giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc 

biệt, hộ chiếu, thẻ my number, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm sức khỏe, sổ lương hưu, giấy chứng nhận 

lịch sử lái xe (Cấp sau ngày 1/4/2016), thẻ cư dân có dán ảnh, thẻ bảo hiểm y tế người cao tuổi, thẻ 

bảo hiểm bảo hộ, giấy chứng nhận người khuyết tật có dán ảnh, giấy thông báo quyết định hỗ trợ 

đời sống (Cấp trong vòng 3 tháng kể từ ngày đăng ký nhận tiền trợ cấp cố định đặc biệt), chứng 

nhận yêu cầu khám bệnh ngày nghỉ/đêm  

※ Thẻ thông báo số my number (thẻ không có ảnh), hay bản sao phiếu cư dân đều không phải là 

giấy chứng minh nhân thân. 

②  Hồ sơ xác nhận tài khoản ngân hàng 

Copy sổ hay thẻ ngân hàng, hay màn hình ngân hàng điện tử có thông tin 「Tên ngân hàng・số tài 

khoản・tên chủ tài khoản」 

→ Hãy xem cách điền hồ sơ đăng ký 

https://www.ih-osaka.or.jp/vietnamese/2020/04/27/teigakukyufukin/
https://www.ih-osaka.or.jp/vietnamese/2020/04/27/teigakukyufukin/
https://www.ih-osaka.or.jp/vietnamese/2020/05/01/tokubetsuteigaku-kyufukin/
https://www.ih-osaka.or.jp/vietnamese/2020/05/01/tokubetsuteigaku-kyufukin/


 

Q4 Về người đại diện đăng ký giúp 

● Trường hợp chủ hộ khẩu không thể trực tiếp điền giấy đăng ký như đang nằm viện, cao tuổi...Nếu 

được sự đồng ý của chủ hộ khẩu có thể đại điện đăng ký. 

Ngoài giấy chứng minh nhân thân của chủ hộ khẩu, thì cần đính kèm thêm giấy chứng minh nhân thân 

của người đại diện đăng ký và giấy chứng nhận quan hệ giữa hai người.  

 

（Lưu ý）Hồ sơ chứng minh quan hệ 

  Người đại diện đăng ký  Hồ sơ chứng minh quan hệ giữa chủ hộ khẩu và người 

đại diện 

Nguyên tắc (1) Người chung hộ khẩu 

với chủ hộ khẩu thời 

điểm ngày 27/4/2020 

・Cần điền ở mục ủy thác trên giấy đăng ký 

・Vì có thông tin cùng hộ khẩu nên không cần đính kèm 

hồ sơ chứng mình quan hệ.  

  (2) Nguời đại diện pháp 

nhân  

 ① Người giám hộ 

 ② Người quản lý, 

người bảo hộ (Đối 

tượng có quyền nhận 

trợ cấp thay theo quy 

định nhà nước) 

③ Người nằm ngoài đối 

tượng trên (người 

không cùng hộ khẩu, 

người không có quyền 

giám hộ, hay quyền 

trợ cấp thay theo quy 

định nhà nước) 

【Giấy ủy quyền (Điền vào mục ủy quyền trên giấy 

đăng ký)】 

・「①Người giám hộ」 「②Người có quyền nhận trợ cấp 

thay theo quy định nhà nước」 không cần điền vào ô ủy 

quyền trên giấy đăng ký. 

・「③Người đại điện pháp nhân ngoài đối tượng trên」 

cần điền vào ô ủy quyền trên giấy đăng ký. 

 

【Hồ sơ xác nhận người đại diện】 

・ Trường hợp là 「①Người giám hộ」 cần gửi kèm bản 

sao giấy chứng nhận đăng ký 

・「②Người có quyền nhận trợ cấp thay theo quy định nhà 

nước」 ngoài gửi kèm bản sao giấy chứng nhận đăng 

ký, còn cần bản sao mục lục quyền thay thế chứng 

minh có quyền nhận trợ cấp thay theo quy định nhà nước 

・「③Người đại diện pháp nhân ngoài đối tượng trên」cần 

gửi kèm hồ sơ chứng minh mối quan hệ đại diện giữa 

chính chủ và người đại diện 

（Trường 

hợp khác） 

（Ví dụ người có thể đại 

diện đăng ký） （Hồ sơ cần thiết） 

Người thực 

vật, bệnh 

tâm thần 

Người thân không cùng 

hộ khẩu 

・ Cần điền vào mục ủy quyền trên giấy đăng ký 

・ Cần hồ sơ chứng minh mối quan hệ đại diện giữa 

chính chủ và người đại diện (như sổ hộ khẩu…)  



 

 

Q5 Chủ hộ khẩu đã qua đời sau ngày 28/4/2020. Nên điền như thế nào trên giấy đăng ký? 

● Trên nguyên tắc, giấy đăng ký được bắt đầu gửi sau ngày 22/5 dựa vào tài liệu phiếu cư dân vào thời 

điểm ngày 27/4. Trên giấy đăng ký, ngoài thông tin của chủ hộ khẩu đã mất, nếu còn có thông tin các 

thành viên khác trong hộ khẩu. Thì một trong các thành viên còn lại sẽ trở thành chủ hộ khẩu mới, và 

được đăng ký nhận trợ cấp luôn cả phần của người chủ hộ khẩu đã mất.   

Khi điền giấy đăng ký, cần dùng bút mực đỏ điền thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh của chủ hộ 

khẩu mới, và ký tên hay đóng dấu của người mới. Cùng ở mục đối tượng được trợ cấp, điền ngày mất 

của chủ hộ khẩu cũ và ghi chủ hộ khẩu mới bằng bút mực đỏ. 

Điền thông tin tài khoản ngân hàng của chủ hộ khẩu mới, và bản sao giấy chứng minh nhân thân của 

chủ hộ khẩu mới.  

● Trường hợp người chủ hộ khẩu là gia đình 1 thành viên mất sau ngày 27 tháng 4, nếu người đó mất 

trước khi đăng ký thì không còn quyền lợi nhận, nếu mất sau khi đăng ký thì được quyền nhận thay. 

 

Q6 Địa chỉ đăng ký và nơi ở hiện tại khác nhau nên không nhận được hồ sơ đăng ký.  

● Trong trường hợp như chuyển nhà, không kịp đăng ký chuyển địa chỉ nên không nhận được hồ sơ 

đăng ký, kể từ giữa tháng 6 trở đi nếu liên hệ với đường dây tư vấn, thì sẽ được hướng dẫn về thủ tục 

gửi lại hồ sơ đăng ký. Bên cạnh đó, cũng có dự định đăng thủ tục gửi lại hồ sơ đăng ký trên trang web. 

Số điện thoại đường dây tư vấn   0570-000238 

Fax   0570-550362 

 

Q7 Điền sai thông tin tài khoản thì có cần ấn dấu sửa lại không?  

● Trường hợp phát hiện trước khi gửi, sau khi gạch xóa bằng 2 đường ngang, điền lại thông tin đúng 

và ấn dấu. Nếu phát hiện sai sau khi đã gửi, thì sẽ ưu tiên tham khảo bản sao thông tin tài khoản đã 

đính kèm. Chú ý nhớ gửi kèm các hồ sơ cần thiết khác.  

 

Q8 Trong hồ sơ gửi tới không có phong bì phản hồi.  

● Sau khi liên hệ với đường dây tư vấn bên dưới sẽ được gửi cho phong bì phản hồi. Nếu gấp, hãy 

Con nuôi

（Đăng ký 

hộ khẩu 

độc lập 

trên địa chỉ 

sinh sống） 

Cha mẹ nuôi ・ Cần điền vào mục ủy quyền trên giấy đăng ký 

・ Hồ sơ chứng minh là cha mẹ nuôi (bản sao giấy thông 

báo quyết định biện pháp…) 

Người đang 

bị bắt giữ 

Luật sư ・ Cần điền vào mục ủy quyền trên giấy đăng ký 

・ Bản sao hồ sơ chứng minh mối quan hệ đại diện giữa 

chính chủ và người đại diện… 



mua phong bì bán trong thành phố, dán tem và gửi đến địa chỉ dưới dây. Tiền tem tự trả. 

 

〒530-8790 

大阪北郵便局留 

大阪市特別定額給付金事務局 行 

 

Q9 
Đã không gửi bản sao hồ sơ cần đính kèm như giấy chứng minh nhân thân…Vậy chỉ cần gửi 

thêm các bản sao đó là được?  

● Trường hợp hồ sơ nhận được không đầy đủ, sẽ gửi trả lại 1 bộ hồ sơ đăng ký và nội dung cần sửa. 

Sau khi sửa hãy gửi lại lần nữa. 

※Cho dù chỉ gửi lại bản sao hồ sơ đính kèm, nhưng thành phố Osaka không xác nhận được là của 

người đã đăng ký nào thì cũng sẽ phản hồi giống như trên. Mong hãy thông cảm. 

 

Q10 Khi nào chuyển tiền? 

● Trường hợp đã đăng ký online, thành phố Osaka sẽ bắt đầu chuyển tiền theo thứ tự từ ngày 28 tháng 

5. Sẽ không trả lời các câu hỏi liên quan đến cá nhân. Từ giữa tháng 6 trở đi, dự định Trung tâm trợ 

giúp sẽ nắm được tình hình chuyển tiền. 

● Trường hợp đã đăng ký qua gửi bưu điện, dự định sẽ bắt đầu chuyển tiền từ giữa tháng 6.  

● Nếu hồ sơ không đầy đủ hay sai sót thì thời gian nhận được tiền sẽ lâu hơn. Xin hãy kiểm tra lại 

trước khi gửi hồ sơ đăng ký. 

 

Q11 Khi nào nhận được hồ sơ đăng ký? 

● Ủy ban thành phố Osaka bắt đầu gửi theo thứ tự từ ngày 22 tháng 5 (Thứ sáu), nên có khả năng mất 

nhiều thời gian để gửi tới tất cả các hộ gia đình. Xin hãy chờ thêm một thời gian nữa. 

Nếu quá giữa tháng 6 mà vẫn chưa nhận được, xin liên hệ với Trung tâm trợ giúp. 

 

Ⅲ Liên quan đến cách nhận tiền trợ cấp 

Q1 Làm thế nào để nhận tiền trợ cấp? 

● Theo nguyên tắc, sẽ chuyển tiền vào tài khoản của chủ hộ khẩu. 

●「Chủ hộ khẩu」 là người đại điện cho gia đình. Người có thu nhập chủ yếu dùng để chi trả chi phí 

sinh hoạt trong gia đình. 

 

Q2 Nếu không có tài khoản ngân hàng, làm thế nào để nhận tiền? 

● Dự định sẽ cấp bằng tiền mặt cho người không có tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, với chủ trương 

phòng chống lây nhiễm virus corona, hiện tại không có dự định cấp tiền qua quầy.  

● Hãy đánh dấu vào mục [Người không có tài khoản ngân hàng].  

Sau này, ủy ban thành phố Osaka sẽ liên lạc thông báo cách nhận tiền.  

 



Q3 Tiền trợ cấp cố định đặc biệt là đối tượng truy thuế? 

● Không thuộc đối tượng đóng thuế.  

 

Ⅳ Liên quan đến đăng ký và cấp tiền.  

Q1 Thành phố Osaka khi nào bắt đầu đăng ký? Khi nào cấp tiền?  

● Từ ngày 22/5 (Thứ sáu), sẽ gửi hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện cho từng hộ gia đình. Trên giấy 

đăng ký có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh của các thành viên là đối tượng được nhận trợ cấp. Dự 

định đến ngày 2/6 (Thứ ba) tất cả các quận sẽ nhận được. (Có đính kèm phong bì dùng khi gửi lại)  

● Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký, sẽ bắt đầu cấp tiền theo thứ tự. Dự định gửi sớm nhất vào tầm 

giữa tháng 6. Sẽ mất thêm thời gian nếu điền sai thông tin hay hồ sơ đính kèm không đủ. 

 

Q2 Thời hạn đăng ký? 

● Gửi bưu điện đến ngày 25/8/2020 (Thứ ba). 

 

Ⅴ Liên hệ thắc mắc, khác. 

Q1 Có quầy tiếp nhận hồ sơ và cấp trợ cấp bằng tiền mặt ở ủy ban quận không?  

● Thành phố Osaka chủ trương phòng chống lây nhiễm virus corona, nhằm hạn chế số lượng nhiều 

người đến ủy ban quận cùng lúc, nên không có dự định thiết lập quầy.  

 

 

Q2 
Nơi giải đáp thắc mắc liên quan đến tiền trợ cấp cố định đặc biệt? Thành phố Osaka có thiết 

lập đường dây tư vấn chuyên môn hay không? 

● Thắc mắc liên quan đến tiền trợ cấp cố định đặc biệt (10 man) của thành phố Osaka, xin liên hệ 

Trung tâm trợ giúp chuyên môn sau đây.   

Đến cuối tháng 7  Thứ hai ～ thứ sáu 9:00 ～ 20:00 (Trừ ngày lễ) 

Sau tháng 8      Thứ hai ～ thứ sáu 9:00 ～ 17:30 (Trừ ngày lễ) 

(Đến cuối tháng 8  Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ 9:00 ～ 17:30)  

(Lưu ý) Thời gian trên có khả năng thay đổi  

TEL：0570-000238   (Lưu ý) Một số loại điện thoại không thể gọi đến số IP 050. 

Hãy sử dụng cả máy Fax. 

Fax: 0570-550362 (Không tiếp nhận hồ sơ đăng ký qua gửi Fax) 

● Giải đáp bằng tiếng nước ngoài 

Xin liên hệ (Công đoàn) Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka. 

Hỗ trợ tiếng Anh, Trung, Hàn Quốc/Triều Tiên, tiếng Việt, Philippine. 

Giới thiệu trang web Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka 

  

https://www.ih-osaka.or.jp/vietnamese/

