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2 Thủ tục tại cơ quan hành chính xã, phường, quận, thành phố
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Cơ chế Số định danh cá nhân 
(My Number)

2-1 Định nghĩa “Cơ chế Số định danh cá nhân”

•   Các trường hợp cần Số định danh cá nhân chủ yếu như dưới đây.

①  Khi nhận nhận lương hưu, trợ cấp chăm sóc trẻ em, dịch vụ y tế lương hưu
②  Khi gửi tiền ra nước ngoài, hoặc khi nhận tiền từ nước ngoài
③  Khi mở tài khoản ngân hàng

•   Khi sử dụng Số định danh cá nhân, sẽ xác nhận:

①  Số đó có đúng là Số định danh cá nhân của bạn không
②  Bạn có đúng là cùng một người với người trên giấy tờ nhân thân kèm ảnh, ví dụ như 

hộ chiếu v.v… không 
Như vậy, người khác không thể mạo danh sử dụng Số định danh cá nhân của bạn.

2-2 Thẻ Số định danh cá nhân

Thẻ Số định danh cá nhân là thẻ có chip IC, cần thiết để sinh sống thuận tiện tại Nhật Bản.

(1) Nội dung ghi trên thẻ

Mặt trước:  Họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, giới tính, ảnh thẻ
Mặt sau:  Số định danh cá nhân

Mặt trước Mặt sau

(2) Khi nào sử dụng?

•   Sử dụng như là giấy tờ xác nhận danh tính chính thức
•   Khai thuế thu nhập trực tuyến
•   Xin cấp trợ cấp chăm sóc trẻ em, làm thủ tục xin đi học nhà trẻ v.v… trực tuyến
•   Lấy Bản sao Phiếu chứng nhận cư trú tại cửa hàng tiện lợi (Có thể lấy ngay cả vào ngày nghỉ. 

Tùy theo cơ quan hành chính xã, phường, quận, thành phố, cũng có trường hợp không thể lấy 
được Bản sao Phiếu chứng nhận cư trú tại cửa hàng tiện lợi.)

•   Sử dụng với tư cách Thẻ bảo hiểm y tế
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Về các cơ quan y tế, nhà thuốc có thể sử dụng, hãy xác nhận tại trang Web sau đây.

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

(3) Cách xin cấp thẻ

Có thể nộp đơn xin cấp Thẻ Số định danh cá nhân khi làm thủ tục thông báo chuyển đến tại 
cơ quan hành chính xã, phường, quận, thành phố, sau khi đã ấn định địa chỉ tại Nhật Bản (trừ một 
số trường hợp).

Khi xin cấp thẻ lần đầu tiên, có thể xin cấp miễn phí.
Người không thể xin cấp thẻ khi làm thủ tục thông báo chuyển đến thì Đơn xin cấp Thẻ Số 

định danh cá nhân sẽ được gửi tới nhà sau. Có thể sử dụng Đơn xin cấp để xin cấp thẻ theo các 
cách dưới đây.

①  Xin cấp bằng điện thoại thông minh
  Chụp ảnh thẻ bằng điện thoại thông minh, truy cập trang web dùng cho việc xin cấp 

thẻ từ mã QR của mẫu đơn xin cấp
②  Xin cấp bằng máy tính
  Chụp ảnh thẻ bằng máy ảnh kỹ thuật số, truy cập trang web dùng cho việc xin cấp thẻ
③  Xin cấp bằng đường bưu điện
  Dán ảnh thẻ vào Đơn xin cấp thẻ, điền các mục cần thiết, cho vào phong bì và bỏ vào 

thùng thư
④  Xin cấp tại buồng chụp ảnh dùng để chứng minh (Chỉ riêng các loại thiết bị tương thích)
  Thao tác trên màn hình cảm ứng, bỏ tiền vào, giơ mã QR của mẫu đơn xin cấp lên 

trước đầu đọc mã vạch. Điền các mục cần thiết, chụp ảnh rồi gửi đi.
⑤  Xin cấp tại quầy làm việc của cơ quan hành chính xã, phường, quận, thành phố 

nơi bạn đang sinh sống (trừ một số trường hợp)
  Điền các mục cần thiết vào Đơn xin cấp rồi nộp cho cơ quan hành chính xã, phường, 

quận, thành phố nơi bạn đang sinh sống

*  Nếu xin cấp thẻ tại quầy làm việc của cơ quan hành chính xã, phường, quận, thành phố thì cũng có thể nhận Thẻ 
Số định danh cá nhân qua đường bưu điện.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xác nhận tại trang chủ dưới đây:

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/

(4) Cách nhận thẻ

Khoảng 1 tháng sau khi xin cấp thẻ, bưu thiếp sẽ được cơ quan hành chính xã, phường, quận, 
thành phố gửi đến nhà.

Đem theo bưu thiếp đó và các giấy tờ cần thiết khi đi nhận Thẻ Số định danh cá nhân của bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xác nhận tại trang chủ dưới đây:

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/
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2-3 Một số lưu ý liên quan đến việc sử dụng Thẻ Số định 
danh cá nhân

•   Trường hợp có thay đổi về họ tên, địa chỉ v.v…, cần thông báo cho cơ quan hành chính xã, 
phường, quận, thành phố nơi bạn đang sinh sống.

•   Thời hạn có hiệu lực của Thẻ Số định danh cá nhân giống như ngày hết hạn của thời hạn cư 
trú.

•   Sau khi gia hạn thời hạn cư trú, trong thời gian Thẻ Số định danh cá nhân còn hiệu lực, hãy 
làm mới Thẻ tại cơ quan hành chính xã, phường, quận, thành phố nơi bạn đang sinh sống.

*  Ngay cả khi thời hạn cư trú đã được gia hạn thì thời hạn có hiệu lực của Thẻ Số định danh cá nhân cũng không tự 
động thay đổi.

*  Cần chú ý về thời hạn đặc biệt phát sinh khi xin cấp phép cư trú.

  Trường hợp có khả năng không được cấp phép gia hạn thời hạn cư trú trước thời hạn có hiệu lực của Thẻ Số định 
danh cá nhân, cần phải gia hạn thời hạn có hiệu lực của Thẻ Số định danh cá nhân trong 2 tháng (thời hạn đặc biệt).

  Sau khi lấy Thẻ cư trú mới, cần phải thực hiện việc gia hạn lại thời hạn có hiệu lực của Thẻ Số định danh cá nhân cho 
đến ngày hết hạn của thời hạn cư trú mới.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xác nhận tại trang chủ dưới đây:

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/ 
basic_resident_registration_card.html

2-4 Các vấn đề khác

Về các vấn đề khác, hãy xác nhận tại trang chủ dưới đây:

Cơ chế Số định danh cá nhân

https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/
index.html

Thẻ Số định danh cá nhân

https://www.kojinbango-card.go.jp/en/ 

Bạn cũng có thể hỏi qua điện thoại.

Trung tâm cuộc gọi
(Thứ 2 ~ thứ 6: 9:30-20:00; thứ 7, chủ nhật: 9:30-17:30)

◎ Tiếng Nhật
TEL 0120-95-0178

◎ Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Tây Ban Nha, 
Tiếng Bồ Đào Nha

TEL 0120-0178-27

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
https://www.kojinbango-card.go.jp/en/
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