
事務局使用欄（không cần điền）

Sau khi đã được chi trả tiền trợ cấp mà nội dung của đơn đăng ký hoặc giấy khai báo được cho là gian trá hay không đủ

 "Tiền trợ cấp") năm 2022.
Tôi không thuộc hộ gia đình đã nhận tiền trợ cấp lạm phát cho chi phí điện, nước, ga, thực phẩm tăng cao cũng như hộ
 của tôi không phải hộ chỉ gồm những người đã được nhận trợ cấp trên.

Hạn nộp: Ngày 
31/1/2023 

(Thứ 3)

(Ví dụ như trường hợp giảm thu nhập do nghỉ hưu hay có tháng không được chi trả tiền lương hưu hay thu nhập của công
 việc đang làm dựa theo vụ mùa như kỳ thu hoạch nông sản, thời kì bận rộn nhưng lấy danh nghĩa lương giảm  theo tháng
 để làm đơn.)
・Các hành vi nộp đơn sai sự thật và nhận tiền bất hợp pháp đều bị xem là tội lừa đảo và có thể bị phạt tù  dưới 10 năm.

・Tiền trợ cấp này là tiền được cấp cho những hộ gia đình có tài chính gia đình có sự biến động đột ngột, tất cả thành
 viên trong gia đình có tiêu chuẩn tương đương người được miễn thuế cư trú.
・Việc làm đơn xin trợ cấp dù không bị giảm thu nhập do tài chính gia đình có sự biến động đột ngột sẽ bị coi là hành
 vi bất chính.

Tôi đồng ý với việc nếu sau khi thành phố Nagoya quyết định chi trả trợ cấp, nhưng không thể hoàn thành việc chuyển tiền
 đến tài khỏan ngân hàng do có sai sót trong đơn đăng ký hoặc giấy khai báo, và không thể liên lạc hay xác  nhận được với
 người làm đơn trước ngày 31/1/2023 thì thành phố Nagoya sẽ coi như đơn đăng ký đã được rút lại.

Hãy đính bản copy của sổ ngân hàng vào giấy đính kèm

〈Hạng mục cam kết và đồng ý〉

Loại tài 
khoản

  được miễn thuế thì thành phố sẽ sử dụng Thu nhập ròng làm tiêu chuẩn đăng ký.)

 xin trợ cấp.

Đơn đăng kí tiền trợ cấp hỗ trợ khẩn 
cấp dành cho hộ gia đình có thu nhập 
bị giảm mạnh
(Giấy yêu cầu chi trả) năm 2022

Hãy điền vào các khung màu đỏ bằng bút bi đen

Ngày làm đơn 　／　　　　／ 

 điều kiện nhận trợ cấp thì tôi sẽ hoàn trả lại số tiền đó.
（９） Trong trường hợp tiền Thu nhập hàng năm (ước tính) vượt quá định mức thu nhập được miễn thuế, và tiền Thu nhập ròng

 hàng năm (thu nhập sau khi đã khấu trừ các chi phí, thuế) (ước tính) dưới định mức thu nhập được miễn thuế, thì không
 phải số tiền Thu nhập hàng năm (ước tính) mà tiền Thu nhập ròng hàng năm (ước tính)  sẽ được dùng để làm đơn đăng ký

 (※Thu nhập được ghi trong Giấy khai báo là Thu nhập hàng năm. Nếu số tiền được ghi ở đây vượt quá định mức thu nhập
  được miễn thuế, thành phố sẽ tự tính Thu nhập ròng hàng năm. Nếu Thu nhập ròng hàng năm này dưới định mức thu nhập

Chúng tôi đủ điều kiện nhận Tiền trợ cấp hỗ trợ khẩn cấp dành cho hộ gia đình có thu nhập bị giảm mạnh (từ đây gọi là 

Đồng ý trình nộp những giấy tờ cần thiết và yêu cầu tới các cơ quan hành chính khác cung cấp các giấy tờ cần thiết để
 thực hiện xác nhận hồ sơ công như thông tin cơ bản đăng kí cư trú, thông tin thuế của thành phố Nagoya, nhằm kiểm tra
 tính phù hợp của điều kiện cấp tiền trợ cấp.
Trong trường hợp không thể xác nhận bằng hồ sơ hành chính, Thì sẽ nộp những giấy tờ liên quan.
Sau khi thành phố Nagoya quyết định chi trả trợ cấp thì Đơn đăng ký trợ cấp sẽ được coi như là Giấy yêu cầu chi trả.

Tôi nộp đơn sau khi đã hiểu rõ những nội dung bên dưới.

Số tài khoản
(căn lề bên phải)

（１）

（２）

（３）

Vui lòng điền tài khoản ngân hàng của người làm đơn (chủ hộ) đã ghi trong mục (II).
Nếu muốn chuyển tiền vào tài khoản của người không có tên trong danh sách "Tên các thành viên gia đình" ở mục (III) "Hộ gia đình thuộc đối tượng trợ 
cấp", thì hãy liên hệ với tổng đài tư vấn (050 - 3135 - 3260).

Tên tài khoản (viết bằng Katakana)
(dấu "hoặc dấu" của các âm đục cũng sử dụng một ô để ghi, giữa họ và tên để trống một ô.)

Tên ngân hàng Tên chi nhánh

Địa chỉ 5 ／　　　　　　／

6 ／　　　　　　／

7 ／　　　　　　／

／　　　　　　／

（　　　　　　　　　　　） 4 ／　　　　　　／

Số điện thoại liên lạc ★ Xin đừng quên điền mục này.
Số điện thoại liên lạc được trong ngày (Số điện thoại di động cũng được)

2 ／　　　　　　／

3

（Ⅲ）　Hộ gia đình thuộc đối tượng trợ cấp

（Ⅳ）Thông tin tài kho ản ngân hàng

(Gửi đến) Thị trưởng thành phố Nagoya

Tôi làm đơn xin với sự cam kết và đồng ý với các mục từ (1) ~ (9) được liệt kê bên dưới.

（Ⅰ）　 Hãy đọc kỹ nội dung bên dưới và đánh dấu "✔" vào ô trống (□).

Ô đánh dấu Nội dung xác nhận

□ Tài chính gia đình bi ến đổi đột ngột, thu nhập đã giảm tương đương với tiêu chuẩn hộ gia đình được miễn 
thuế cư trú.

Họ tên người làm đơn (chủ hộ)
Ngày tháng năm sinh người làm đơn 

(chủ hộ) Ｎｏ． Tên các thành viên gia đình Ngày tháng năm sinh

※ Các hành vi nộp đơn sai sự thật và nhận tiền bất hợp pháp đều bị xem là tội lừa đảo và có thể bị phạt tù dưới 10 năm.

（Ⅱ）　Người làm đơn (chủ hộ)
※　Nhất định phải ghi tên và điền số điện thoại liên lạc vào khung đỏ.

／　　　　　　　／ 1 （Người xin việc）

（５）

（６）

（７）

（８）

（４）
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（a）

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

（h）

（i）

Giấy khai báo thu nhập ước tính

（Ⅰ）  Hãy xác nhận nội dung sau đây:

（Ⅱ） Hãy điền vào các mục cần thiết trong khung màu đ ỏ về tất cả các thành viên trong gia đình.

【A】 【B】 【C】 【D】×12

Thu nhập từ tiền 
lương

Thu nhập từ kinh 
doanh hoặc bất 

động sản

Thu nhập từ 
lương hưu

 Thu nhập 
ước tính 
hàng năm

Ｎｏ． Tên ①

Định mức 
thu nhập 

được miễn 
thuế

　　Tài chính gia đình biến đổi đột ngột, thu nhập đã giảm tương đương với tiêu chuẩn hộ gia đình được miễn thuế cư trú.

円

円
　　　　月

1

□Người khuyết 
　 tật
□Người chưa đến
  tuổi vị thành niên
□Góa phụ
□Cha mẹ đơn 
　 thân

□Có đánh 
thuế
□Miễn 
thuế
□Chưa 
khai báo

2022

Tổng thu nhập　A+B+C=【D】

Tổng thu nhập　A+B+C=【D】

円

円
　　　　月

2

□Người khuyết 
　 tật
□Người chưa đến
  tuổi vị thành niên
□Góa phụ
□Cha mẹ đơn 
　 thân

□Có đánh 
thuế
□Miễn 
thuế
□Chưa 
khai báo

2022

円
　　　　月

3

□Người khuyết 
　 tật
□Người chưa đến
  tuổi vị thành niên
□Góa phụ
□Cha mẹ đơn 
　 thân

□Có đánh 
thuế
□Miễn 
thuế
□Chưa 
khai báo

2022

Tổng thu nhập　A+B+C=【D】

4

□Người khuyết 
　 tật
□Người chưa đến
  tuổi vị thành niên
□Góa phụ
□Cha mẹ đơn 
　 thân

□Có đánh 
thuế
□Miễn 
thuế
□Chưa 
khai báo

2022

円

6

□Người khuyết 
　 tật
□Người chưa đến
  tuổi vị thành niên
□Góa phụ
□Cha mẹ đơn 
　 thân

□Có đánh 
thuế
□Miễn 
thuế
□Chưa 
khai báo

2022

5

□Người khuyết 
　 tật
□Người chưa đến
  tuổi vị thành niên
□Góa phụ
□Cha mẹ đơn 
　 thân

□Có đánh 
thuế
□Miễn 
thuế
□Chưa 
khai báo

2022

② ④ ⑤ ⑥ ⑦

Số người 
nuôi 

dưỡng của 
người có 
tên ghi ở 
cột bên 

trái

Tình trạng 
thuế cư 
trú niên 
độ 2022

Năm tháng 
của một 

tháng khai 
báo tùy ý

Thu nhập của một tháng tùy ý

tùy ý".

Ngoài ra, c ần phải nộp giấy tờ cho từng mục đã điền.

Thu nhập mỗi hạng mục sẽ ghi ở những cột khác nhau. Đi ền số tiền vào các mục [A] - [C], và t ổng số tiền vào [D].

với 12.

cách điền" để ghi.

Vui lòng đánh dấu「✔」vào ô（□）thích hợp trong cột ①

nhận là đối tượng cần được chăm sóc).

 khoảng từ tháng 1 tới tháng 12 năm 2022.

Tổng thu nhập　A+B+C=【D】

"Người khuyết tật" ở đây có nghĩa là bao gồm cả trường hợp có Giấy chứng nhận đối tượng miễn trừ người khuyết tật (※ là giấy do

Trong cột ② "Số người nuôi dưỡng của người có tên ghi ở cột bên trái", hãy ghi số người mà người có tên ở cột bên trái đang nuôi

Vui lòng đánh dấu「✔」vào ô（□）thích hợp trong cột ③ "Tình trạng thuế cư trú niên độ 2022"

thành phố cấp cho người được công nhận là người khuyết tật theo tình trạng sức khỏe và tâm lý, ví dụ như người đang được chứng

dưỡng tại thời điểm nộp đơn, bất kể sống cùng hay sống riêng.

Trong cột ④ "Năm tháng của một tháng khai báo tùy ý", hãy điền năm tháng của tháng có thu nhập bị giảm (một tháng tùy ý ) trong

Trong cột ⑥ "Thu nhập ước tính hàng năm", hãy điền tổng số tiền [D] được ghi trong mục ⑤ "Thu nhập của một tháng tùy ý" nhân

Trong mục ⑦ "Định mức thu nhập được miễn thuế", hãy tham khảo "Bảng tra cứu nhanh" có ở mặt sau của "Phụ lục ② hướng dẫn

円

円
　　　　月

 【C】Thu nhập từ lương hưu
 Bản sao của giấy tờ như giấy báo quyết định lương hưu, giấy báo sửa đổi mức lương hưu, 
 giấy báo chuyển khoản lương hưu.

(Lưu ý khi điền thông tin)

Trong cột ⑤ "Thu nhập của một tháng tùy ý", hãy điền thu nhập của tháng đã điền trong cột ④"Năm tháng của một tháng khai báo

7

□Người khuyết 
　 tật
□Người chưa đến
  tuổi vị thành niên
□Góa phụ
□Cha mẹ đơn 
　 thân

□Có đánh 
thuế
□Miễn 
thuế
□Chưa 
khai báo

2022

円

Tổng thu nhập　A+B+C=【D】

円

円
　　　　月

円

Tổng thu nhập　A+B+C=【D】

円

　　　　月

Tổng thu nhập　A+B+C=【D】

円

　　　　月

[Trường hợp làm đơn xin dựa trên "Thu nhập (ước tính) trong năm 2022"]

Trong mục ⑦ "Định mức thu nhập được miễn thuế", hãy tham khảo "Bảng tra cứu nhanh" có ở mặt sau của "Phụ lục ② hướng dẫn
cách điền" để ghi.

　　Có hai cách làm đ ơn là xin theo "Thu nh ập của một tháng tùy ý từ tháng 1 tới tháng 12 năm 2022" ho ặc "Thu nhập (ước tính) trong 
       năm 2022".

[Trường hợp làm đơn xin dựa trên "Thu nhập của một tháng tùy ý từ tháng 1 tới tháng 12 năm 2022"]

 【Ａ】Thu nhập từ lương  Bản sao của bảng lương chi tiết
 【B】Thu nhập từ kinh doanh  Bản sao của giấy tờ như sổ kế toán / giấy khai báo thuế

Trong mục ⑥ "Thu nhập hàng năm (ước tính)", hãy ghi thu nhập (ước tính) của năm.



　 

Hãy xác nhận những nội dung trong phần "Khoản mục cam kết và đồng ý" được ghi phía dưới của

đơn đăng ký và điền vào các mục cần thiết.

Bước 3

Hãy điền vào các mục cần thiết trong Đơn đăng ký và Giấy khai báo thu nhập ước tính.

Ghim tất cả giấy tờ đính kèm vào giấy dùng để đính kèm.

Cho Đơn đăng ký, Giấy khai báo và giấy tờ đính kèm vào phong bì và bỏ vào hòm thư bưu điện để gửi.

※ Để đăng ký nhận Tiền trợ cấp hỗ trợ khẩn cấp, bạn cần phải cam kết và đồng ý một số điều khoản.

Bước 1

Bước 2

Giấy dùng để đính kèm

Cách làm thủ tục đăng ký nhận Tiền trợ cấp hỗ trợ khẩn cấp dành cho hộ gia đình có thu nh ập bị giảm mạnh năm 2022

□
Bản sao giấy tờ tùy thân 
của người đăng ký

○ Hãy đính kèm bản sao giấy tờ tùy thân của người đăng ký.
(Chi tiết xem "Thông báo đính kèm ①" ở mặt sau bên trái)

□

Ban̉ sao cuả sổ ngân hàng. 
(Phần có thể xác nhận được 
những nội dung được ghi ở 
mục (IV) "Thông tin tài 
khoan̉ ngân hàng")

○

○ Trong trường hợp họ tên ghi trong mục (Ⅱ) "Người làm đơn (chủ hộ) 
" và tên của chủ tài khoản khác nhau, chẳng hạn như đã đổi họ, thì 
hãy viết lý do lên bản copy sổ ngân hàng. (Ví dụ, sau khi kết hôn thì 
đổi họ từ Aichi Hanako thành Nagoya Hanako)

Hãy đính kèm bản sao trang của sổ ngân hàng mà có tên của chủ tài 
khoản, tên ngân hàng, chi nhánh, phân loại (tài khoản thông thường hay 
giao dịch) và số tài khoản.
Hãy đọc "Thông báo đính kèm ①" ở mặt sau bên phải để biết thêm 
chi tiết.

　Bạn hãy đặt tờ giấy dùng để đính kèm này lên phía trên những giấy tờ cần nộp và đóng tất cả lại bằng cách dập 
ghim vào góc trên bên trái rồi nộp.

Ô đánh dấu Giấy tờ đính kèm

○Bản sao cuả những giấy tờ có thể 
xác nhâṇ được tình traṇg "Thu 
nhập của 1 tháng tùy ý từ tháng 
1 tới tháng 12 năm 2022" hoăc̣ 
"Thu nhập (ước tính) trong năm 
2022"

□

"Thu nhập của 1 tháng tùy ý từ tháng 1 tới tháng 12 năm 2022"
 : bảng lương chi tiết, sổ sách, thông báo chuyển tiền lương hưu, v. v.

"Thu nhập (ước tính) trong năm 2022"
： Phiếu nguồn gốc thu nhập, tờ khai thuế,
   thông báo quyết định lương hưu, v. v.

〇

Thẻ bảo hiểm y tế, Giấy chứng nhận bảo hiểm 

chăm sóc điều dưỡng, bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ
lưu trú, v.v.

Giấy tờ tùy thân



（１）

（４）

（５）

（８） Sau khi đã được chi trả tiền trợ cấp mà nội dung của đơn đăng ký hoặc giấy khai báo được cho là gian 
trá hay không đủ điều kiện nhận trợ cấp thì tôi sẽ hoàn trả lại số tiền đó.

（９）

Đây là giấy biên nhận của người đăng kí. Vui lòng giữ gìn cẩn thận.

Trong trường hợp tiền Thu nhập hàng năm (ước tính) vượt quá định mức thu nhập được miễn thuế, 
và tiền Thu nhập ròng hàng năm (thu nhập sau khi đã khấu trừ các chi phí, thuế) (ước tính) dưới định 
mức thu nhập được miễn thuế, thì không phải số tiền Thu nhập hàng năm (ước tính) mà tiền Thu nhập 
ròng hàng năm (ước tính) sẽ được dùng để làm đơn đăng ký xin trợ cấp. (※ Thu nhập được ghi trong 
Giấy khai báo là Thu nhập hàng năm. Nếu số tiền được ghi ở đây vượt quá định mức thu nhập được 
miễn thuế, thành phố sẽ tự tính Thu nhập ròng hàng năm. Nếu Thu nhập ròng hàng năm này dưới định 
mức thu nhập được miễn thuế thì thành phố sẽ sử dụng Thu nhập ròng làm tiêu chuẩn đăng ký.)

Đồng ý trình nộp những giấy tờ cần thiết và yêu cầu tới các cơ quan hành chính khác cung cấp các 
giấy tờ cần thiết để thực hiện xác nhận hồ sơ công như thông tin cơ bản đăng kí cư trú, thông tin thuế 
của thành phố Nagoya, nhằm kiểm tra tính phù hợp của điều kiện cấp tiền trợ cấp.

Trong trường hợp không thể xác nhận bằng hồ sơ hành chính, Thì sẽ nộp những giấy tờ liên quan.

（６） Sau khi thành phố Nagoya quyết định chi trả trợ cấp thì Đơn đăng ký trợ cấp sẽ được coi như là Giấy 
yêu cầu chi trả.

（７） Tôi đồng ý với việc nếu sau khi thành phố Nagoya quyết định chi trả trợ cấp, nhưng không thể hoàn 
thành việc chuyển tiền đến tài khỏan ngân hàng do có sai sót trong đơn đăng ký hoặc giấy khai báo, và 
không thể liên lạc hay xác nhận được với người làm đơn trước ngày 31/1/2023 thì thành phố Nagoya 
sẽ coi như đơn đăng ký đã được rút lại.

（３） Tôi nộp đơn sau khi đã hiểu rõ những nội dung bên dưới.
・Tiền trợ cấp này là tiền được cấp cho những hộ gia đình có tài chính gia đình có sự biến động đột
  ngột, tất cả thành viên trong gia đình có tiêu chuẩn tương đương người được miễn thuế cư trú.
・Việc làm đơn xin trợ cấp dù không bị giảm thu nhập do tài chính gia đình có sự biến động đột ngột
  sẽ bị coi là hành vi bất chính. (Ví dụ như trường hợp giảm thu nhập do nghỉ hưu hay có tháng không
  được chi trả tiền lương hưu hay thu nhập của công việc đang làm dựa theo vụ mùa như kỳ thu hoạch
  nông sản, thời kì bận rộn nhưng lấy danh nghĩa lương giảm theo tháng để làm đơn.)
・Các hành vi nộp đơn sai sự thật và nhận tiền bất hợp pháp đều bị xem là tội lừa đảo và có thể bị 
  phạt tù dưới 10 năm.

〈Khoản mục cam kết và đồng ý〉

　 Khi nộp Đơn đăng kí tiền trợ cấp hỗ trợ khẩn cấp dành cho hộ gia đình có thu nhập bị giảm mạnh (Giấy 
yêu cầu chi trả), bạn cần phải đồng ý và cam đoan những điều khoản dưới đây:

Chúng tôi đủ điều kiện nhận Tiền trợ cấp hỗ trợ khẩn cấp dành cho hộ gia đình có thu nhập bị giảm 
mạnh (từ đây gọi là "Tiền trợ cấp") năm 2022.

（２） Tôi không thuộc hộ gia đình đã nhận tiền trợ cấp lạm phát cho chi phí điện, nước, ga, thực phẩm tăng 
cao cũng như hộ của tôi không phải hộ chỉ gồm những người đã được nhận trợ cấp trên.


