
Phương pháp đăng ký nhận 10 vạn yên tiền hỗ trợ 

 

- Đối tượng trợ cấp: người có đăng kí thường trú tính tới thời điểm ngày 27/4/2020 

- Số tiền trợ cấp: Mỗi người 10 vạn yên 

- Phương pháp trợ cấp về cơ bản là chuyển khoản ngân hàng ( không trao tay ) 

- Tài khoản để chuyển khoản tiền trợ cấp chỉ có thể là tài khoản của chủ hộ ( Thực tập sinh thì về 

cơ bản là chủ hộ ) 

 

⚫ Phương pháp đăng ký ( ① hoặc ② ) 

① Ghi thông tin tài khoản vào tờ giấy đăng ký đã được gửi về bởi các cơ quan thành phố/quận/huyện 

( mẫu thống nhất trên toàn nước Nhật) 

-  Copy giấy tờ xác nhận tài khoản đã viết ( giấy tờ có ghi tên ngân hàng / số tài khoản/ tên chủ tài 

khoản ) và giấy tờ xác nhận chính chủ ( hộ chiếu và thẻ ngoại kiều / bằng lái xe...), rồi gửi cùng 

với giấy đăng ký tới cơ quan thành phố/ quận / huyện đã gửi giấy đăng ký về. 

** Ngoài ra, thời hạn đăng ký là trong vòng 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận đăng ký. 

Ngày tiếp nhận đăng ký sẽ do các cơ quan thành phố/quận/huyện đang sinh sống quyết định 

nên sẽ có sự khác nhau giữa các khu vực. 

② Người đã làm thẻ (thẻ cứng ) mã số cá nhân ( không phải tờ thông báo mã số cá nhân ) có thể đăng 

ký điện tử từ trang マイナポータル( dịch vụ online do chính phủ vận hành ),bằng cách điền 

thông tin tài khoản có mong muốn được chuyển khoản và úp tài liệu xác nhận tài khoản lên đó 

( không cần tài liệu xác nhận chính chủ) 

** Hầu hết các thực tập sinh đều không làm thẻ cứng mã số cá nhân nên cơ bản sẽ đăng ký bằng 

phương pháp thứ ①  

 

Dưới đây là địa chỉ liên hệ của trung tâm chuyên dụng của bộ Nội vụ liên quan đến vấn đề tiền 

trợ cấp. 

⚫ Số điện toại liên hệ : 03 – 5638 – 5855 

⚫ Thời gian : 9:00  ~  18:30 ( trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ) 

Ngoài ra, theo bộ Nội vụ thì khi hỗ trợ số tiền trợ cấp, bộ Nội vụ và các thành phố/ quận/huyện sẽ 

KHÔNG yêu cầu thao tác ATM, tiền phí, thông tin cá nhân cũng như mật khẩu. 

Vì có thể sẽ có những tin nhắn hoặc mail lừa đảo nên hãy chú ý. (tuyệt đối không có những tin nhắn 

hoặc mail với nội dung thúc giục thủ tục chuyển tiền ) 

 

** Có kèm tờ giấy đăng ký theo mẫu cùng với tờ giấy khác, tờ giấy đăng ký mẫu này được làm dựa trên tờ 

đăng ký đã được phát biểu từ bộ Nội vụ tại thời điểm ngày 20 tháng 4 năm 2020. 


