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Hướng dẫn của tòa thị chính
Điện thoại đại diện � 23-6000 FAX 23-6262

【Địa điểm】〒444-8601 Okazaki-shi Jūō-chō 2chōme 9 banchi 

【Ngày mở cửa】thứ hai ~ thứ sáu.

※ Đóng cửa: Ngày lễ, thứ bảy・chủ nhật・Ngày nghỉ, tết (ngày 29

tháng 12 ~ mùng 3 tháng 1).

【Thời gian mở cửa】Từ 8 giờ 30 phút ~ 17 giờ 15 phút.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Hướng dẫn của tòa chi nhánh (có 7 địa điểm)
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Tòa chi nhánh Okazaki

〒444-0813 Hane-chō Aza Kitono 15 banchi

Tầng 2 Civic Center

� 51-1578 FAX 57-1047

Chi nhánh Ohira

〒444-0007 Ohira-chō Aza Sarada 6 banchi 

� 22-0174 FAX 27-1161

Chi nhánh hướng đông

〒444-3513 Yamatsuna-chō Aza Tenjin 2 banchi 9 

� 48-2921 FAX 27-8002

Chi nhánh Iwazu

〒444-2147 Nishi Kuramae-chō Aza kihira 45 banchi 1 

  Hokubu chiiki Kōryū Center (Nagomin) tầng 1

� 45-2511 FAX 27-3403

Chi nhánh Yahagi

〒444-0943 Yahagi-chō Aza Sonjo 45 banchi 1 

Seibu Chiiki Kōryū Center (Yahagikan) tầng 1

� 31-3201 FAX 33-1039

Chi nhánh Mutsumi

〒444-0244 Shimoaono-chō Aza Tenjin 64 banchi  

� 43-2500 FAX 57-5022

Chi nhánh Nukata

〒444-3696 Kashiyama-chō Aza Yamanokami 21 banchi 1 

Nukata Center (Komorebikan) tầng 1

� 82-3100 FAX 82-3634

Trung tâm chăm sóc sức khoẻ thành phố Okazaki

〒444-8545 Wakamiyachō 2 chōme 1 banchi 1 

Tầng 2, Okazaki genkikan.

� 23-6179 FAX 23-6621
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Công việc xử lý chính ở tòa chi nhánh

Liên quan tới đăng kí con dấu・Thường trú・Hộ tịch

Tiếp nhận thông báo của hộ tịch (Sinh đẻ・Kết hôn・Tử vong v.v.) , giấy phép mai táng,  

tiếp nhận giấy chuyển thường trú (Chuyển vào・Chuyển ra・Chuyển nơi ở v.v.), tiếp nhận 

giấy đăng kí・huỷ bỏ con dấu, cấp giấy chứng nhận (giấy chứng nhận cá nhân・cả hộ gia 

đình, bản sao giấy thường trú, bản sao hộ khẩu, chứng nhận con dấu v.v..). Khởi tạo lại 

mã số・đổi mới giấy chứng nhận điện tử được đăng tải trong thẻ số cá nhân (mynumber 

card).

Liên quan bảo hiểm sức khỏe thị dân・Bảo hộ y tế

Tiếp nhận giấy thay đổi・ra・vào bảo hiểm sức khỏe thị dân, chi phí đám tang・Tiền sinh 

đẻ nuôi dưỡng tạm thời・đăng ký xin chu cấp phí đám tang, đăng ký xin cấp lại thẻ bảo 

hiểm, đăng ký xin chế độ y tế người cao tuổi kỳ sau, đăng ký xin chế độ bảo hộ tiền y tế 

trẻ em, đăng ký khám tổng quát.

Liên quan tiền hưu thị dân.

Tiếp nhận giấy thay đổi・mất quyền・gia hạn tiền hưu thị dân, xin miễn tiền bảo hiểm 

tiền hưu thị dân.

Liên quan thuế vụ

Giấy chứng nhận thuế, chứng nhận thu nhập, chứng nhận pháp nhân sở tại, chứng 

nhận điều khoản đăng ký sổ chính thuế tài sản cố định, cấp giấy chứng nhận nộp thuế.

Liên quan phúc lợi

Đăng ký xin các loại như tiền trợ cấp con cái, cấp phát thẻ ưu đãi gia đình nuôi con

Hagumin, điều dưỡng cần thiết, đăng ký xin chứng nhận hỗ trợ cần thiết (nhưng loại 

trừ việc xin làm mới, xin đổi mới hỗ trợ cần thiết của 1・2), tiếp nhận vốn công ty của 

hội chữ thập đỏ.

Liên quan bầu cử

Thực hiện vào ngày bỏ phiếu đã định trước (chỉ khi bầu cử).

Liên quan rác lớn

Bán phiếu thanh toán tiền phí xử lý rác lớn (tem dán rác lớn).

Thực hiện cung cấp giấy chứng nhận tại bưu điện của bộ phận khu vực Nukata.
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【 Địa điểm】 Bưu điện Miyazaki, bưu điện Katano, bưu điện Nukata hokkyu kan’i.

【Giấy chứng nhận có thể xin】

Toàn bộ sổ hộ tịch・chứng nhận mục cá nhân (bản sao chép hộ tịch), bản sao giấy 

thường trú, bản sao giấy đính kèm của hộ tịch, giấy chứng nhận đăng ký hộ tịch, giấy 

chứng nhận thuế, giấy chứng nhận thu nhập, giấy chứng nhận nộp thuế (chỉ với trường 

hợp nộp đủ thuế. Loại trừ thuế thị dân pháp nhân・thuế kinh doanh), giấy chứng nhận 

nộp thuế thuế xe nhẹ (dành cho kiểm tra liên tục), giấy chứng nhận bất động sản, giấy 

chứng nhận đánh giá, giấy chứng nhận thuế công cộng.

【Thời gian nhận】 9 giờ ( bưu điện Nukata Hokyku kan’i 8 giờ 30 ) ~ 17 giờ.

（Chỉ ngày làm việc của bưu điện trừ các ngày 29, 30 tháng 12）

※Vì có hạn chế với người được thỉnh cầu, hãy điện thoại trước cho sở chi nhánh

Nukata（� 82-3100 FAX 82-3634）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Góc thông tin chính quyền
Điện thoại đại diện � 23-6612 FAX 23-6013

Ngoài ra có thể xem tài liệu hành chính từ shisodayori, giới thiệu đa dạng sự kiện, 

cung cấp sách quảng cáo cơ sở v.v.. Cũng có cả dịch vụ photo (có cả in màu đen trắng 1

tờ 10 yên).

【Địa điểm】Tầng 1 Tòa phía nam sở thị chính.

【Giờ tiếp nhận】8 giờ 30 ~ 17 giờ 15 (trừ ngày đóng cửa).

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Trung tâm chăm sóc sức khỏe thành phố Okazaki

Đại diện � 23-6179 FAX 23-6621

【Địa điểm】〒444-8545 Okazaki-shi Wakamiya-chō 2 chōme 1 banchi 1. 

Okazaki genkikan tầng 2

【Công việc】Sức khỏe và vệ sinh・Cuộc sống và vệ sinh・Nâng cao sức khỏe・Kiểm 

tra・Kiểm tra sức khỏe・Bảo vệ sức khoẻ tinh thần, sức khỏe tinh thần và 

phúc lợi v.v..

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Quầy dịch vụ thị dân

� 23-6612 FAX 23-6013
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【Địa điểm】Tầng 3, uesutoa benyu trong Aeon mall Okazaki.

【Giờ mở cửa】11 giờ ～19 giờ.

【Ngày nghỉ định kỳ】Thứ tư hàng tuần, chủ nhật của tuần thứ 3 hàng tháng, tết (ngày

29 tháng 12 ~ ngày 3 tháng 1).

【Nội dung xử lý】

Cấp các loại giấy chứng nhận (toàn bộ hộ tịch・chứng nhận mục cá nhân, bản sao giấy 

thường trú, bản sao giấy đính kèm của hộ tịch, chứng nhận đăng kí con dấu, chứng 

nhận nộp thuế, chứng nhận thu nhập, chứng nhận thuế v.v..), nộp đơn xin chuyển 

vào・chuyển ra・chuyển chỗ ở・sinh con・kết hôn v.v..Thông báo thay đổi thường trú 

(chuyển ra・chuyển vào・di chuyển chỗ ở v.v..) cùng với thủ tục liên quan tới việc mất 

hoặc lấy tư cách bảo hiểm sức khoẻ quốc dân・chế độ y tế người cao tuổi hậu kỳ・thẻ 

chứng nhận người nhận tiền y tế trẻ em, thủ tục đăng kí (hủy bỏ) con dấu, cấp thẻ・hỗ 

trợ làm thủ tục xin cấp thẻ số cá nhân (bắt buộc phải hẹn trước) và các thủ tục khác.

※Giấy chứng nhận thuế, giấy chứng nhận thu nhập, giấy chứng nhận nộp thuế không

cấp vào ngày chủ nhật.

※Đơn nộp của thứ bảy・chủ nhật, ngày lễ hoặc buổi tối (sau 16h30), chúng tôi sẽ phản 

ánh ra tòa thị chính vào ngày mở cửa hôm sau. (Với đơn về hộ tịch thì sẽ mất khoảng 

vài ngày).

※Chúng tôi không thể tiếp nhận đơn kết hôn・khai sinh…với người nước ngoài.

※Ngoài ra cũng có những giấy chứng nhận không thể cấp và làm thủ tục cấp. Mong 

mọi người hãy kiểm tra qua trang chủ của thành phố và điện thoại trước khi đến.


