
Kính gửi các vị cư dân                   （ベトナム語） 

Cơ quan cung cấp nhà ở tỉnh Shizuoka 

 

VỀ VIỆC NỘP TỜ KHAI BÁO THU NHẬP 

Tiền nhà ở xã hội sẽ được quy định hàng năm, tương ứng với thu nhập của cả hộ gia 

đình đang sinh sống. Năm nay vui lòng cũng khai báo thu nhập của cả hộ gia đình 

đang sinh sống tại khu nhà. 

HÃY HỘP LẠI NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT VÀ TỜ KHAI BÁO THU 

NHẬP TRƯỚC THỨ 6 NGÀY 15 THÁNG 7 

 Nếu không nộp lại những giấy tờ này, tiền thuê nhà sẽ cao tương đương với tiền nhà thuê 

thông thường. 

１ Thời hạn nộp  Giấy tờ phải đến muộn nhất là trong ngày thứ 6, 15/07/2022 

２ Địa chỉ nộp  Phòng dịch vụ nhà ở - Cơ quan cung cấp nhà ở tỉnh Shizuoka   

※ Hãy gửi lại bằng phong bì hồi đáp đi kèm qua đường bưu điện. 

３ Giấy tờ cần nộp 

 Những giấy tờ mà tất cả quý vị cần phải nộp. 

① Tờ khai báo thu nhập của cư dân khu nhà ở xã hội của tỉnh (Hãy đối chiếu 

với bản hướng dẫn điền tờ khai và bản mẫu tờ khai. ) 

② Chứng nhận thuế thị dân nộp cho tỉnh và thành phố (bản có ghi thu nhập)  

※ Không thể sử dụng tờ phiếu ghi trưng thu thuế tại nguồn. 

・ Hãy nộp phần của tất cả cư dân sinh trước ngày 01/04/2006. 

・ Hãy xin cấp giấy chứng nhận năm 2022 (Giấy tờ chứng nhận nội dung giảm trừ, 

thu nhập gross và thu nhập net trong năm 2021) tại phòng phụ trách thuế thị dân 

ở văn phòng ủy ban thành phố. (Có phí) 

・ Hãy lấy giấy của cả những người không có việc làm (Không có thu nhập) và 

những người chỉ có thu nhập từ lương hưu. 

・ Những thành viên trong hộ gia đình là sinh viên đại học hay học sinh cấp 3 mà  

1 



không có thu nhập (Hoàn toàn không làm gì như là đi làm thêm...) có thể nộp 

giấy chứng nhận đang đi học, hoặc bản photo sổ học sinh, thẻ sinh viên 

(Những giấy tờ có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và ngày cấp) 

・ Những người nhận trợ cấp phúc lợi xã hội có thể nộp giấy chứng nhận là 

người được hưởng trợ cấp từ tổ chức phúc lợi xã hội. (Miễn phí) 

 Những người có liên quan hãy nộp những giấy tờ dưới đây: 

③ Trường hợp những thành viên trong hộ gia đình có sổ khuyết tật hoặc sổ       

chăm sóc và giáo dục. 

Bản sao của sổ khuyết tật hoặc sổ chăm sóc và giáo dục.  

④ Trường hợp các thành viên trong hộ gia đình có người sinh ra, chuyển đi , tử 

vong so với nội dung chữ in sẵn trong tờ khai báo thu nhập. 

Giấy chứng nhận cư trú (Có ghi quan hệ với người ký hợp đồng, chủ hộ, hộ 

khẩu) 

・ Hãy xin cấp giấy chứng nhận cư trú tại văn phòng ủy ban thành phố có ghi tất 

cả các thành viên trong gia đình bao gồm cả những người mới sinh ra, chuyển 

đi hoặc tử vong. 

・ Hãy điền vào mục cần thiết trong tờ khai báo thu nhập ( Đối chiếu với tờ điền 

mẫu) 

⑤ Trong trường hợp có người tham gia ký hợp đồng tử vong hoặc chuyển đi nơi 

khác khi so với nội dung chữ in sẵn trong tờ khai báo thu nhập.  

 Đơn xin thừa kế nhà ở xã hội. 

・Chỉ những người được cho rằng cầ một nơi sống ổn định như người cao tuổi, 

người khuyết tật,… hay vợ/ chồng của người đứng tên ký hợp đồng mới có thể 

được kế thừa. 

・Có những giấy tờ cần thiết để xin cấp khác. Hãy liên lạc trao đổi cụ thể với cơ 

quan cấp nhà ở xã hội. 

⑥ Trường hợp có thêm thành viên chuyển đến so với nội dung chữ in sẵn trong 

tờ khai báo thu nhập         
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Đơn xin phê duyệt sống cùng tại khu nhà ở xã hội tỉnh ※ 

・Vì có điều kiện về thu nhập nên sẽ có trường hợp không chấp nhận sống cùng. 

・Có những giấy tờ cần thiết để xin cấp khác. Hãy liên lạc trao đổi cụ thể với cơ 

quan cấp nhà ở xã hội. 

⑦ Trường hợp muốn thay đổi tiền thuê nhà khi có thay đổi thành viên trong hộ gia 

đình. 

Tờ ý kiến đối với việc chứng nhận thu nhập ※ 

・Có trường hợp số lượng thành viên trong hộ gia đình tăng do sinh thêm hoặc 

thành viên có thu nhập cao trong hộ gia đình chuyển đi, dẫn đến số tiền chứng 

thu nhập được chứng nhận giảm, theo đó tiền nhà cũng giảm. Vì vậy hãy nộp 

những giấy tờ có liên quan. 
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Những hồ sơ giấy tờ trong mục ※ ở trường hợp ⑥⑦ có kèm theo cả 「Hướng dẫn 

nơi cư trú」chúng tôi đã phát khi đến ở. 

Và tờ「Hướng dẫn nơi cư trú」cũng có sẵn ở các văn phòng nhà ở và cơ quan cung 

cấp nhà ở tỉnh Shizuoka 



４ Về việc quyết định tiền nhà 

① Chúng tôi sẽ quyết định tiền nhà năm 2023 (Tháng 4 năm 2023～tháng 3 năm 

2024) dựa vào khai báo thu nhập đợt này. 

② Số tiền thu nhập được chứng nhận và tiền nhà năm 2023 sẽ được thông báo vào 

khoảng cuối tháng 2 năm 2023 

Và những ai có ý kiến về việc nội dung thu nhập được chứng nhận, hãy nộp Tờ ý 

kiến đối với việc thu nhập được chứng nhận đến các văn phòng nhà ở. 

③ Tỉnh Shizuoka sẽ thực hiện điều tra thu nhập của toàn bộ người vào cư trú để xác 

nhận nội dung khai báo thu nhập. 

④ Tiền thuê nhà sẽ cao tương đương với tiền thuê nhà thông thường nếu không nộp 

lại tờ khai báo thu nhập. Hãy nộp lại tất cả những giấy tờ cần thiết liên quan đến 

khai báo thu nhập. 
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＜ Về việc bảo vệ thông tin cá nhân＞ 

Tỉnh Shizuoka đã thực hiện các biện pháp sau đây dựa trên "Điều lệnh bảo vệ 

thông tin cá nhân của tỉnh Shizuoka" để xử lý thông tin cá nhân một cách an toàn 

và phù hợp. 

① Hạn chế lấy thông tin................Giữ giới hạn cần thiết để đạt mục đích 

② Hạn chế cung cấp và sử dụng thông tin.........Không cung cấp và sử dụng 

thông tin ngoài mục đích công việc. 

③ Quản lý hợp lý.............Phòng chống rò rỉ thông tin cá nhân. 

Ngoài ra, tại tỉnh Shizuoka, để xử lý đúng và kịp thời việc quản lý nhà ở của tỉnh, 

chúng tôi đã đưa vào sử dụng hệ thống điện toán và ủy thác một phần công việc 

cho cơ quan cung cấp nhà ở tỉnh Shizuoka. 

Phòng dịch vụ nhà ở   Cơ quan cung cấp nhà ở tỉnh Shizuoka  

(Điện thoại : 054－255－4148) 

Số điện thoại liên hệ chuyên dụng (Từ ngày 01/07/2022～31/07/2022) : 

054－255－4825 

 



◎ Cách điền vào tờ khai báo thu nhập
（ベトナム語）

Ví dụ

* Để xác nhận người được ghi trong tờ khai báo thu nhập này không phải là thành viên trong tổ chức bạo lực, chúng tôi có thể sẽ đối chiếu thông tin với phía cảnh sát. 

Ví dụ

(1)Hãy ghi ngày nộp/tên khu nhà/ họ tên/ số điện thoại.

(Trường hợp tụ viết tên thì không cần con dấu.)

(2)So sánh với nội dung chữ in sẵn, trường hợp tử vong, chuyển đi, hãy gạch 

họ tên người đó. Trường hợp sinh con, hãy điền họ tên, giới tính, mối quan hệ 

với người ký hợp đồng, ngày tháng năm sinh của em bé. 
Hãy ghi ngày phát sinh thay đổi trên.

(3)

Cột số ④：Hãy ghi tổng số tiền thu nhập (Tùy vào mẫu của các địa phương, tổng số 

tiền thu nhập có thể được ghi là tổng thu nhập, số tiền tổng thu nhập, thu nhập tổng,... )

Cột số ⑤：Hãy điền kết quả tính 「Tổng thu nhập - ( Thu nhập từ lương + Thu nhập 

từ những nguồn khác (Lương hưu do nhà nước cấp)」. Nếu kết quả bằng 0 yên thì hãy 

(4)

Cột số ⑧：Trường hợp phụng dưỡng người thân không cùng 

sống ở khu nhà này, hãy ghi số người thân đó vào chỗ người 

đang phụng dưỡng.

Cột ⑭⑮⑯⑰: Hãy đánh dấu 〇 vào đối tượng thích hợp.



①～③   Hãy ghi "họ tên", "giới tính", "mối quan hệ với người ký Hợp đồng", "ngày tháng năm sinh".

　Như "ví dụ 1" ghi ở mặt sau, gạch họ và tên người đó, đánh dấu O vào mục ⑲ tương ứng.

　Như "ví dụ 2" ghi ở mặt sau, ghi họ tên, giới tính, mối quan hệ, ngày tháng năm sinh của em bé., và đánh dấu O vào mục ⑲.

　※　Hãy nộp giấy chứng nhận cư trú  (Juminhyo) có ghi thông tin của tất cả thành viên đang sống ở đó, gồm cả em bé.

④ Hãy ghi "số tiền sau khấu trừ thu nhập ⑲ Mục "mục thay đổi", hãy đánh dấu O vào trường hợp tương ứng.

hoặc khấu trừ chi phí cần thiết" Hãy đánh dấu O vào người tương ứng với trường hợp tử vong, sinh ra, chuyển đi.

Hãy chép số tiền ở mục "tổng số tiền thu nhập"  được ghi trong bản ※Để xác nhận, hãy đính kèm giấy chứng nhận cư trú (Juminhyo) 

"giấy chứng nhận đóng thuế thị dân/ thuế tỉnh thành (bản có ghi thu nhập)

⑤ Hãy ghi "tổng số thu nhập ngoài thu nhập lương thưởng ⑳ Với người đánh dấu O ở mục ⑲, hãy điền ngày phát sinh thay đổi.

 hay thu nhập liên quan đến lương hưu". Hãy điền ngày phát sinh ( ngày sinh em bé, ngày thành viên gia đình chuyển đi...)

Nếu chỉ có thu nhập lương thưởng hay liên quan đến lương hưu, thì ghi là 0.

⑥ Hãy ghi tên và số điện thoại nơi làm việc. ⑨ Vợ/chồng người cao tuổi Vơ/chồng từ 70 tuổi trở lên cùng sinh kế theo luật thuế thu nhập tại thời điểm 1/10/2022.

Nếu không có việc, thì  điền 「無職」. ⑩ Người cao tuổi Người thân được phụng dưỡng từ 70 tuổi trở lên tại thời điểm 1/10/2022.

⑪ Đặc định Người thân được phụng dưỡng từ 16 tuổi  trở lên đến dưới 23 tuổi, tại thời điểm 1/10/2022.

⑦ Mục "người phụng dưỡng sống cùng", ⑫ Khuyết tật Người nhận sổ khuyết tật thân thể. Người nhận sổ bảo vệ sức khỏe phúc lợi người khuyết tật

ghi số người đang sống cùng tại khu nhà thần kinh. Người nhận sổ chăm sóc, giáo dục. Người nhận sổ thương binh.

 ở XH, trừ bản thân người ký hợp đồng.

⑧ Mục "người phụng dưỡng không sống cùng", ⑬ Khuyết tật Người có sổ khuyết tật cấp 1 hoặc 2.Người nhận sổ bảo vệ sức khỏe phúc lợi người khuyết tật

 ghi số người không sống cùng trong số đặc biệt thần kinh cấp 1.Người nhận sổ chăm sóc, giáo dục hạng A. Người nhận sổ thương binh từ 

 những người được phụng dưỡng theo luật thuế thu nhập. bệnh đặc biệt đệnh bệnh mục III.  Người nhận chứng nhận của bộ trưởng phúc lợi lao động

là nạn nhân hứng chịu bom nguyên tử. 

⑨～⑬ Mục "phụng dưỡng, khấu trừ thu nhập các loại", ⑭ Thông thường Người tương ứng với khuyết tật thông thường mục ⑫.

 hãy điền số người phụng dưỡng vào cột tương ứng. ⑮ Đặc biệt Người tương ứng với khuyết tật đặc biệt mục ⑬.

⑭～⑰ Hãy đánh dấu O vài người tương ứng ở cột ⑯ Góa phụ Phụ nữ có chồng đã mất (hoặc không rõ sống chết), không tái hôn, thỏa mãn các điều kiện:

 "khấu trừ thu nhập các loại, khuyết tật, góa phụ, đơn thân". １　Thu nhập 1 năm từ 500 vạn yên trở xuống.

２　Không có người có quan hệ hôn phối hoặc tình trạng giống vậy trong thực tế.

⑱ Mục "người khuyết tật về thần kinh", hãy đánh dấu O Hoặc phụ nữ đã li hôn, sau đó không tái hôn, thỏa mãn các điều kiện bên trên và bên dưới đây.

vào người tương ứng. １Có người được phụng dưỡng cùng sinh kế (thu nhập năm từ 48 vạn yên trở xuống)

⑫ Người khuyết tật cấp độ thông thường. ⑰ Đơn thân Không kết hôn hay vợ/chồng không rõ sống chết, thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

⑬ Người khuyết tật cấp độ đặc biệt. １　Có con cùng sinh kế (thu nhập năm từ 48 vạn yên trở xuống).

Người đang ở khu điều dưỡng bệnh phong. ２　Thu nhập năm từ 500 vạn yên trở xuống.

Trẻ em chưa lên trung học tại thời điểm tháng 4 năm 2023 ３　Không có người có quan hệ hôn phối hoặc tình trạng giống vậy trong thực tế.

　Các bước ghi tờ khai báo thu nhập (Chữ số trong vòng tròn ở đoạn giải thích dưới đây tương ứng với số trong vòng tròn

của  tờ khai báo thu nhập.）

Trường hợp người vào ở chuyển đi, hay tử vong,...

Đã sinh con nhưng chưa làm thủ tục khai sinh

　※Nộp giấy chứng nhận cư trú (Juminhyo) có ghi thông tin của tất cả thành viên đang sống ở đó, và giấy chứng nhận đã bỏ

 thông tin cư trú của người đã tử vong hoặc chuyển khỏi địa phương (juminhyo johyou)


