ベトナム語
Liên quan đến các thủ tục như thay đổi thông tin cư dân (chuyển nhà) và giấy chứng nhận
Cho đến cuối tháng 4, các quầy dịch vụ của tòa thị chính và trung tâm quầy dịch vụ tổng hợp trước
của ga Funabashi sẽ rất đông do thủ tục thay đổi địa chỉ.
Vui lòng sử dụng dịch vụ có thể rút ngắn thời gian chờ đợi và thủ tục mà không cần đến quầy để
tránh sự lây lan của dịch Covid-19
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo thủ tục thay đổi thông tin cư dân và cấp giấy chứng nhận
(yêu cầu phòng tránh lây nhiễm dich Covid-19) được viết dưới đây
Liên quan đến các thủ tục thay đổi thông tin cư dân (chuyển nhà) và giấy chứng nhận
(Yêu cầu nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19)
Hãy ở nhà nếu bạn có triệu chứng cảm lạnh
Nếu bắt buộc phải làm thủ tục, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Đừng để lây bệnh, đừng để nhiễm bệnh
Hãy rửa tay thật kỹ
Khi ho, dùng khẩu trang.v.v để che miệng và mũi.
Bạn có thể làm thủ tục chuyển nhà hoặc đăng ký giấy chứng nhận tại 7 văn phòng chi nhánh trong
thành phố
※ Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem "Địa điểm tiếp nhận" bên dưới.
※ Bạn không thể làm thủ tục thay đổi địa chỉ tại các điểm liên lạc.
Xin hãy chú ý.
Nhận giấy chứng nhận qua đường bưu điện
Có thể lấy các giấy chứng nhận ghi dưới đây qua đường bưu điện.
Bản sao phiếu cư trú
Sổ đăng ký hộ tịch (giấy chứng nhận của tất cả thành viên)
Trích xuất sổ đăng ký hộ tịch (giấy chứng nhận của từng cá nhân)
Giấy chứng nhận chuyển địa chỉ
※ Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng hỏi qua điện thoại
Có thể xin cấp ở cửa hàng tiện lợi bằng thẻ my number
Nếu bạn có thẻ my number và có thể sử dụng chứng nhận điện tử, bạn có thể xin bản sao phiếu cư
trú và giấy chứng nhận con dấu tại cửa hàng tiện lợi.
Từ thứ bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2020 đến thứ tư ngày 6 tháng 5, vì lí do bảo trì máy nên
không thể sử dụng.
Để biết thêm chi tiết, xem "Dịch vụ phát hành giấy chứng nhận tại cửa hàng tiện lợi" hoặc hỏi qua
điện thoại
Những người có đăng ký hộ tịch hoặc đăng ký cư trú tại Thành phố Funabashi sẽ nhận được
giấy chứng nhận như dưới đây.

Sổ đăng ký hộ tịch (giấy chứng nhận của tất cả thành viên)
Trích lục sổ đăng ký hộ tịch (giấy chứng nhận của từng cá nhân)
Bản sao phiếu cư trú
Giấy chứng nhận con dấu
※ Không thể lấy bản sao hoặc trích lục danh sách người đã xoá tên khỏi hộ tịch và bản sao hoặc
trích lục sổ hộ tịch cũ trước khi thay đổi do pháp luật hiện hành.
Dù là người có quê quán ở Funabashi nhưng không sống tại đây thì cũng không thể sử dụng thẻ
my number để xin bản sao sổ hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch tại cửa hàng tiện lợi.
Có thể nhận tại cửa hàng tiện lợi sau
Các cửa hàng Seven-Eleven, Lawson trên toàn quốc
Các cửa hàng Family Mart, Seiko Mart
Các cửa hàng Ministop, cửa hàng bán lẻ AEON có máy maruchi copy (đầu máy tích hợp đa năng)
Thời gian có thể nhận được
Bản sao phiếu cư trú
Giấy chứng nhận con dấu
Từ 6:30 sáng đến 11:00 tối
※ Không thể sử dụng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 3 tháng 1 và từ ngày 29 tháng 12 đến ngày
31 tháng 12
Sổ đăng ký hộ tịch (giấy chứng nhận của tất cả thành viên)
Trích lục sổ đăng ký hộ tịch (giấy chứng nhận của từng cá nhân) Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ
chiều
※ Không thể sử dụng trong các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và các khoảng thời gian từ
ngày 1 tháng 1 đến ngày 3 tháng 1, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12
Thông báo chuyển địa chỉ qua đường bưu điện
Có thể làm thủ tục chuyển địa chỉ (khi bạn từ thành phố Funabashi chuyển đi nơi khác) qua đường
bưu điện.
※ Bạn có thể được yêu cầu đến trực tiếp khi muốn nhận thẻ bảo hiểm y tế quốc dân, bảo hiểm
chăm sóc điều dưỡng, trợ cấp trẻ em,... dù làm thủ tục qua đường bưu điện.
Liên quan đến việc quá tải tại quầy dịch vụ đối với thủ tục chuyển nhà
Cho đến cuối tháng 4, các quầy dịch vụ của tòa thị chính và trung tâm quầy dịch vụ tổng hợp trước
của ga Funabashi sẽ rất đông do thủ tục thay đổi địa chỉ.
Hãy đến quầy khi bạn có nhiều thời gian
Có thể đến chi nhánh gần nơi bạn sống nhất trong 7 quầy trong thành phố
Bạn cũng có thể gửi thông báo chuyển nhà (khi chuyển từ Thành phố Funabashi đến nơi khác) qua
đường bưu điện.
※ Bạn có thể được yêu cầu đến trực tiếp khi muốn nhận thẻ bảo hiểm y tế quốc dân, bảo hiểm
chăm sóc điều dưỡng, trợ cấp trẻ em,... dù làm thủ tục qua đường bưu điện.

Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều là lúc đông nhất trong ngày
※ Trung tâm quầy dịch vụ tổng hợp trước ga Funabashi sẽ rất đông vào thứ bảy của tuần thứ 2 và
thứ 4, các ngày sau ngày chủ nhật và sau ngày nghỉ lễ
Các thủ tục sau có thể không hoàn thành trong cùng ngày nếu làm cùng thủ tục thay đổi địa chỉ
Phiếu cư trú, đăng ký con dấu, chứng nhận con dấu, cấp giấy chứng nhận chuyển địa chỉ
Thẻ đăng ký thường trú cơ bản, thẻ my number, v.v.
※ Các thủ tục như sau sẽ không thể làm tại trung tâm quầy dịch vụ tổng hợp trước ga Funabashi
sau 5 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu và ngày nghỉ.
Khi cần phải xác nhận với địa phương về “nơi ở cũ”, “quê quán”
Chuyền từ nước ngoài đến
Xin cấp lại giấy chứng nhận chuyển địa chỉ
Giấy chứng nhận chuyển địa chỉ đã quá 1 tháng kể từ ngày cấp.
Trong trường hợp không thể xác định được địa chỉ nhà mới
Nơi tiếp nhận
Liên quan đến các quầy tiếp nhận
(1) Văn phòng chính tòa thị chính
Funabashi,Minatomachi, 2-10-25
Thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
※Nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ
Điện thoại: 047-436-2111
(2) Trung tâm quầy dịch vụ tổng hợp trước ga Funabashi
Funabashi, Honmachi,1-3-1
Thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Thứ bảy của tuần thứ 2 và thứ 4, các ngày sau ngày chủ nhật và ngày lễ, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Điện thoại: 047-423-3411
(3) Văn phòng chi nhánh Ninomiya
Funabashi, Takidai 1-1-20
Thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
※Nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ
Điện thoại: 047-464-1811
(4) Văn phòng chi nhánh Shibayama
Funabashi, Shibayama 3-10-8
Thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
※Nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ
Điện thoại: 047-463-2561
(5) Văn phòng chi nhánh Takanedai
Funabashi,Takanedai 1-2-5

Thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
※Nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ
Điện thoại: 047-465-4331
(6) Văn phòng chi nhánh Narashinodai
Funabashi,Narashinodai 2-45-18
Thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
※Nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ
Điện thoại: 047-466-2811
(7) Văn phòng chi nhánh Tomicho
Funabashi,Tomicho 4
Thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
※Nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ
Điện thoại: 047-457-2003
(8) Văn phòng chi nhánh Niwa
Funabashi, Niwahigashi 5-26-1
Thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
※Nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ
Điện thoại: 047-447-4507
(9) Văn phòng chi nhánh Nishi-Funabashi
Funabashi, Nishifune 4-17-3
Thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
※Nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ
Điện thoại: 047-433-4321
※ Các thủ tục như sau sẽ không thể làm tại trung tâm quầy dịch vụ tổng hợp trước ga Funabashi
sau 5 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu và ngày nghỉ.
Khi cần phải xác nhận với địa phương về “nơi ở cũ”, “quê quán”
Chuyền từ nước ngoài đến
Xin cấp lại giấy chứng nhận chuyển địa chỉ
Giấy chứng nhận chuyển địa chỉ đã quá 1 tháng kể từ ngày cấp.
Trong trường hợp không thể xác định được địa chỉ nhà mới
Không có bãi đỗ xe ô tô khi đến làm thủ tục ở trung tâm quầy dịch vụ tổng hợp trước ga Funabashi.
Bãi đỗ xe ô tô ở tầng hầm toà nhà Face có mất phí
Khi đến làm thủ tục ở trung tâm quầy dịch vụ tổng hợp trước ga Funabashi thì phí đỗ xe cũng
không được giảm.
Không có nhiều bãi đỗ xe ô tô ở các văn phòng chi nhánh
Hãy sử dụng xe buýt hoặc tàu điện khi đến làm các thủ tục
※ Không có chỗ đỗ xe ô tô tại chi nhánh Takanedai.

Hãy sử dụng xe buýt hoặc tàu điện khi đến làm các thủ tục
Liên quan đến những đồ cần mang theo khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ
Xem tại đây để biết những đồ cần mang theo khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ.
https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/002/p009791.html
Liên hệ
Phòng đăng ký hộ tịch
Điện thoại: 047-436-2270

FAX: 047-436-2274
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