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ぐんま外国人総合相談ワンストップセンター                                 

(Trung tâm tư vấn tổng hợp Onestop dành cho người nước ngoài tỉnh Gunma) 

群馬県前橋市大手町 1-1-1昭和庁舎 1階 TEL 027-289-8275 FAX 027-289-8276 

Gunma-ken Maebashi-shi Ote-machi 1-1-1  Showa chousha 1F   

https://sites.google.com/view/gunma-onestop/Vietnamese  e-mail: gtia-intlgrp@gtia.jp  

  ベトナム語版 

Tháng 10 – Tháng xúc tiến cộng sinh đa văn hóa, đồng tạo dựng 

Có rất nhiều người ngoại quốc với sự đa dạng về văn hóa cũng như giá trị quan đang sinh sống tại tỉnh Gunma. 

Trong tháng xúc tiến này, người Nhật và người nước ngoài sẽ cùng có những hoạt động hiểu về sự khác nhau giữa những nền 

văn hóa của đối phương, phát huy sự đa dạng hóa để tạo dựng nên những giá trị mới về “Cộng sinh đa văn hóa, đồng tạo dựng”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngôn ngữ Thứ hai Thứ ba Thứ tư  Thứ năm Thứ sáu 

Tiếng Anh 〇 〇 〇 〇 〇 
Tiếng Trung 〇 〇  〇 〇 
Tiếng Bồ Đào Nha 〇 〇 〇 〇 〇 
Tiếng Tây Ban Nha 〇 〇  〇 〇 
Tiếng Việt 〇 〇 〇 〇 〇 
 

TƯ VẤN LUẬT DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 
        

Maebashi-shi  ◆Thời gian: chủ nhật ngày 16 tháng 10 từ 10:00 đến 15:00 (giờ tiếp nhận đến 14:30)  

◆Địa điểm: Trung tâm tư vấn tổng hợp Onestop dành cho người nước ngoài tỉnh Gunma  

(Maebashi-shi, Ote-machi 1-1-1 Tầng 1 tòa Showa) 

Takasaki-shi  ◆Thời gian: chủ nhật ngày 18 tháng 12 từ 10:00 đến 15:00 (giờ tiếp nhận đến 14:30) 

◆Địa điểm: Takasaki-shi, Chuo Kominkan Shukai Hall(Takasaki-shi, Suehiro-cho 27) 

◆Tư vấn viên: Luật sư, Gyouseishoshi (người làm thủ tục liên quan đến visa, tư cách lưu trú), Sharoushi (nhân 

viên luật bảo hiểm lao động xã hội), nhân viên văn phòng nenkin 

◆Thông dịch: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt 

(tiếng Tagalog: chỉ ngày 18 tháng 12) 

◆Ưu tiên đối với đặt lịch hẹn trước. Tùy thuộc vào tình hình dịch Corona mà nội dung có thể thay đổi 

◆Đặt lịch hẹn trước hoặc hỏi, đáp: Trung tâm tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài tỉnh Gunma 

◆Liên hệ: 027-289-8275   090-1215-6113 (chỉ ngày 18 tháng 12)  
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SOS    

Hãy đến với Trung tâm tư vấn tổng hợp OneStop dành cho người nước ngoài tại tỉnh Gunma 
Trung tâm tư vấn tổng hợp Onestop dành cho người nước ngoài tỉnh Gunma hỗ trợ tư vấn về những vấn đề đời sống 
bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt. 
 

Địa chỉ: Gunma-ken, Maebashi-shi, Ote-machi 1-1-1 tầng 1 tòa Showa 
Liên hệ: 027-289-8275   FAX 027-289-8276  Thời gian làm việc: từ 9:00 đến 17:00 (trừ thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết) 

 

(Miễn phí – Bảo mật – Có thông dịch) 
 

https://sites.google.com/view/gunma-onestop/Vietnamese
mailto:gtia-intlgrp@gtia.jp
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Có 3 chế độ lương hưu công: Kokumin nenkin, Kousei nenkin, Kyousai nenkin. Tùy thuộc vào cách thức công việc của 
mỗi cá nhân mà việc tham gia chế độ lương hưu là khác nhau. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về một trong ba chế độ này, “Chế độ lương hưu quốc gia” – Kokuminn nenkin nhé! 
 

Chế độ lương hưu quốc gia là chế độ mà hầu hết những người sinh sống tại Nhật Bản trong độ tuổi từ 20 đến 59 đều 

phải có nghĩa vụ tham gia và đóng bảo hiểm lương hưu theo quy định của pháp luật. Ngoài việc trợ cấp lương hưu cho 

tuổi già, chế độ lương hưu còn trợ cấp cho những rủi ro ngoài dự kiến như thương tật, tử vong.  
 
Phí bảo hiểm, cách thức nộp 
 
Phí bảo hiểm hằng tháng của chế độ lương hưu quốc gia thời điểm từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023 là 

16590 yên. Hằng năm, phí bảo hiểm sẽ được sửa đổi. 
Phí bảo hiểm được đóng hằng tháng. Ngoài ra, với chế độ đóng trước, phí bảo hiểm đóng theo 6 tháng, 1 năm, 2 

năm,.v.v... sẽ được giảm phí. 

 Ngoài cách thức nộp phí bằng tiền mặt qua ngân hàng, cửa hàng tiện lợi, quầy tiếp nhận, còn có thể nộp phí bằng cách 

chuyển khoản ngân hàng, qua thẻ thanh toán hoặc qua Internet. 
 
Trường hợp gặp khó khăn trong việc nộp phí bảo hiểm (chế độ miễn trừ phí bảo hiểm) 
 
Việc nộp phí bảo hiểm lương hưu quốc gia, theo luật pháp quy định, là nghĩa vụ của mỗi người dân. Tuy nhiên, với lý 

do là trường hợp thỏa mãn một số điều kiện và được công nhận là thu nhập thấp hoặc thất nghiệp,.v.v… sẽ có chế độ 
miễn trừ phí bảo hiểm. Hãy làm thủ tục đăng ký để được miễn trừ. Phí bảo hiểm được miễn trừ toàn phần hay miễn trừ 
một phần, sẽ tùy thuộc vào thu nhập của năm trước đó. 

Đối với đối tượng là học sinh, có thể sử dụng chế độ miễn trừ đặc biệt dành cho học sinh 学生納付特例 (Gakusei noufu 

tokurei) 
 

 Tiền lương hưu thanh toán một lần 
 
Người có quốc tịch nước ngoài sau khi không còn địa chỉ tại Nhật có thể yêu cầu thanh toán trợ cấp lương hưu trọn gói 

sau khi rời khỏi Nhật Bản nếu yêu cầu thanh toán trong vòng 2 năm kể từ ngày sau cùng tham gia đóng bảo hiểm quốc 

dân. 

Ngoài ra, gần đây, có một số thay đổi về thời hạn lưu trú đối với người nước ngoài là lưu trú ngắn hạn như tư cách lưu 

trú Kỹ năng đặc định số 1, thời hạn lưu trú tối đa là 5 năm. Theo đó, khoản tiền lương hưu thanh toán một lần đã được 

xem xét sửa đổi số tháng tương ứng để chi trả. Cụ thể, từ tháng 4 năm 2021 trở đi (trường hợp tham gia bảo hiểm lương 

hưu từ tháng 4 cùng năm trở đi), giới hạn về số tháng tương ứng để chi trả đã được thay đổi là từ 3 năm nâng lên đến 5 

năm.  
 
Địa chỉ liên hệ 
 

 

 

 

 

 
 

 

※ Ngoài ra, “Trung tâm tư vấn tổng hợp Onestop dành cho người nước ngoài tỉnh Gunma” cũng có tổ chức buổi Tư 

vấn luật dành SOS cho người nước ngoài, trong đó có bao gồm tư vấn về Nenkin. Hỗ trợ tư vấn với 5 ngôn ngữ, trong đó 

có tiếng Việt. Hãy liên hệ để hỏi/ đáp hoặc đặt lịch hẹn. Điện thoại liên hệ: 027-289-8275 

Chế độ lương hưu quốc gia 

国民年金 (Kokumin nenkin): Tất cả những người sinh sống tại Nhật Bản, trong độ 

tuổi từ 20 đến 59 là đối tượng có thể tham gia chế độ “Lương hưu quốc gia” này. 

 厚生年金 (Kousei nenkin): Tất cả những người đang làm việc toàn thời gian tại công 

ty, là đối tượng có thể tham gia chế độ “Lương hưu phúc lợi” này.  

共済年金 (Kyousai nenkin): Đây là chế độ lương hưu dành cho cán bộ công nhân 

viên chức hay giáo viên tại các trường học tư lập,.v.v… 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng mang theo mã số lương hưu và tới văn phòng lương hưu 

hoặc cơ quan chính quyền địa phương gần nhất nơi sinh sống để được giải đáp thắc mắc.  

Hoặc truy cập tới Homepage của Hệ thống lương hưu Nhật Bản qua mã QR → 

（http://www.nenkin.go.jp/）  

Hoặc gọi tới “Nenkin Dial” theo số điện thoại 0570-05-1165. 

http://www.nenkin.go.jp/
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Hãy cùng học tiếng Nhật nào!  

“Tsunagaru Hirogaru” là trang web học tiếng Nhật, phù hợp 

với những đối tượng là người nước ngoài đã đang và sẽ sinh sống  

tại Nhật Bản. (Có giải thích bằng 17 ngôn ngữ khác nhau).  

Địa điểm Điện thoại Thời gian Khu vực trực thuộc 

Đường dây tư vấn dành cho trẻ em trên toàn quốc 189 Tiếp nhận 24/ 24h   

Cửa sổ tư vấn dành cho trẻ em (khu vực trung ương) 027-261-1000 Thứ hai đến thứ sáu  

(8:30-17:00)  

Maebashi-shi, Isesaki-shi, Sawa-gun  

Cửa sổ tư vấn dành cho trẻ em (khu vực phía Bắc) 0279-20-1010 Thứ hai đến thứ sáu  

(8:30-17:00) 

Numata-shi, Shibukawa-shi, Kitagunma-

gun, Agatsuma-gun, Tone-gun 

Cửa sổ tư vấn dành cho trẻ em (khu vực phía Tây) 027-322-2498 Thứ hai đến thứ sáu  

(8:30-17:00) 

Takasaki-shi, Fujioka-shi, Tomioka-shi, 

Annaka-shi, Sano-gun, Kanra-gun  

Cửa sổ tư vấn dành cho trẻ em (khu vực phía Đông) 0276-57-6111 Thứ hai đến thứ sáu 

(8:30-17:00) 

Kiryu-shi, Ota-shi, Tatebaya-shi, Midori-

shi, Ora-gun 

Bộ văn hóa 

HÃY DỪNG LẠI! Việc ngược đãi trẻ em 
Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ em có dấu hiệu bị ngược đãi, về mặt luật pháp, bạn có nghĩa vụ phải 

nhanh chóng thông báo! 

Việc thông báo có thể giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em và phụ huynh! Dưới đây là danh sách địa chỉ liên hệ cần thiết. 

Trang web học 
tiếng Nhật 

 

Mã QR tài liệu giới 
thiệu về việc học 

tiếng Nhật 

Cứu trợ bằng AED!! 
 
AED là thiết bị cứu trợ mà bạn có thể sử dụng được (máy sốc tim tự động).  

Gần đây, bạn có thường thấy sự xuất hiện của một loại thiết bị mà trên đó có ghi chữ “AED” và được đặt tại 

những khu vực như nhà ga, sân bay, rạp hát,.v..v… hay không? AED là một thiết bị cứu trợ y học được dùng trong 

trường hợp khi có ai đó đột nhiên bị ngừng nhịp tim, những người xung quanh có mặt tại đó có thể dùng thiết bị 

cứu trợ này để cứu trợ cho người bị ngừng nhịp tim đó.  
 

Cách sử dụng (Mô phỏng) 

◆ Tại nơi đỗ xe của văn phòng hành chính thành phố có người bị ngất. Bạn đến gần,  

lay gọi nhưng không thấy có phản ứng. Hãy thử kiểm tra hô hấp. Hô hấp đang tạm ngừng.  

◆ Đầu tiên, hãy hồi sức cho tim. Cùng lúc đó hãy nhờ đến sự giúp đỡ của những người xung  

quanh như gọi xe cấp cứu hoặc mang máy sốc tim AED đến cho bạn, v.v... 

Khi máy AED được mang đến, bạn vẫn tiếp tục hồi sức tim cho người bệnh. Nghe và làm theo chỉ dẫn được  

phát ra từ máy AED. (Ngoài tiếng Nhật, còn có nhiều ngôn ngữ khác). 

1. Khi nắp hộp được mở ra, nguồn điện tự động bật. 

2. Cởi áo và dán miếng dán đệm lên ngực bệnh nhân. 

3. Nhấn nút và làm thao tác sốc điện tim. 

Chú ý: Khi dán miếng đệm vào, máy AED sẽ tự động phân tích xem tình trạng có cần thiết phải sốc điện tim hay 

không. Trường hợp cần thiết, máy sẽ tự động thông điện. 

※ Ngoài ra, bài giảng về cách sử dụng máy sốc tim AED cũng thường được tổ chức qua những khóa huấn luyện phòng tránh thiên 

tai, sự kiện từ hội phụ huynh của trường học hay tại các nhà văn hóa cộng đồng. Hãy tham gia những bài giảng để có cơ hội trải 

nghiệm thực hành. 
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✜ HOTLINE TƯ VẤN VỀ DỊCH CORONA TỈNH GUNMA ✜ 
Trường hợp lo lắng bản thân có đang bị lây nhiễm Corona hay không, vui lòng liên hệ tới: 

☎ 027-212-0010  (tiếp nhận 24/ 24h) (hỗ trợ bằng 21 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt) 
  

✜ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN VỀ VẮC-XIN CORONA TỈNH GUNMA ✜ 
 Đừng ngần ngại, hãy liên hệ khi chưa nắm rõ những thông tin về Vắc-xin Corona. 

 ☎ 0570-783-910 (tiếp nhận 24/ 24h) (hỗ trợ bằng 21 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt) 
 

✜ TRUNG TÂM TƯ VẤN TỔNG HỢP ONESTOP DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TỈNH GUNMA ✜ 

Hỗ trợ tư vấn đối với những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. 

☎ 027-289-8275 (từ thứ hai đến thứ sáu, 9:00 – 17:00) (※ Ngoại trừ thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết) 
※ Hỗ trợ 5 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. 

COVID-19 

 Hãy dừng ngay việc tham gia giao thông khi đã sử dụng đồ uống có cồn! 

Thời điểm năm cũ, năm mới chắc hẳn sẽ có nhiều dịp liên hoan, uống rượu, bia 

với đồng nghiệp, bạn bè, gia đình,.v.v... Tuy nhiên, khi đã sử dụng đồ uống có cồn, 

tuyệt đối không tham gia giao thông.  

Tham gia giao thông khi đã sử dụng đồ uống có cồn là phạm pháp! 

Chế tài xử phạt sẽ rất nghiêm khắc đối với hành vi này. 

 

Việc gắn Microchip cho chó, mèo đã được nghĩa vụ hóa! 

 

 

 

 

 

 

MICROCHIP LÀ GÌ? 

✤Microchip có dạng hình trụ, là thiết bị ký điện tử, vỏ ngoài là thủy tinh tương thích sinh học.      

✤Microchip sẽ được đăng ký dãy số gồm 15 số, được coi như một loại định dạng cá nhân (chứng minh danh 

tính) giống như thẻ tên. 

✤Được gắn vào dưới lớp da (bác sĩ thú y thao tác). 

✤Có thể đọc được số hiệu khi dùng máy dò chuyên dụng. 

✤Sau khi gắn Microchip, cần phải đăng ký thông tin với cơ quan đăng ký được chỉ định. 

 

 

 

 

  
  
 

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 trở đi, việc gắn và đăng ký Microchip cho chó/ 

mèo được mua bán đã được nghĩa vụ hóa. Việc gắn và đăng ký Microchip cho 

chó/ mèo đã và đang là vật nuôi cũng đang được khuyến nghị (nỗ lực nghĩa vụ 

hóa). Vì vậy, hãy liên hệ với bác sĩ thú y chuyên phụ trách để tham vấn. 

※ Ngoài ra, khi bắt đầu nuôi chó/ mèo đã được gắn Microchip, chủ mới của 

vật nuôi đó phải có nghĩa vụ chuyển đổi thông tin đăng ký. 

 

✤Chủ cơ sở kinh doanh mua bán chó/ mèo đã đăng ký trên hệ thống “Gunma Inu Neko 

Partnership” trước tiên sẽ cho tiến hành thực hiện việc gắn Microchip, đóng góp vào việc 

phổ cập Microchip. Tại những nơi như Trung tâm bảo trợ động vật hay Ban y tế dự phòng, 

hằng ngày đều có những liên lạc tìm kiếm chó/ mèo thất lạc. Nhằm giúp cho chó/ mèo có 

thể trở về với chủ vật nuôi, xin vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại trang web của 

tỉnh Gunma thông qua mã QR bên phải. 

Liên hệ: Ban vệ sinh Đời sống - Thực phẩm  027-226-2442 


