
ベトナム語 

＊Hướng dẫn về bảo hiểm y tế Quốc dân＊ 

 

 

＜Chế độ bảo hiểm y tế Quốc dân là gì？＞ 

Tại Nhật Bản, tất cả công dân Nhật Bản hay người ngoại quốc đáp ứng đủ điều kiện nhất định, có 

nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế để có thể được chăm sóc sức khỏe ở bất kỳ đâu trên đất nước. 

Chế độ Bảo hiểm Y tế Quốc dân là một loại hình bảo hiểm được vận hành cùng sự hỗ trợ của tỉnh 

Aichi và thành phố Inuyama, mà người tham gia bảo hiểm sẽ nhận được một phần chi phí y tế khi bị 

bệnh hoặc bị thương.  

 

＜Thế nào là người nước ngoài bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm y tế Quốc dân＞ 

Là những người ngoại quốc có đăng kí cư trú tại thành phố Inuyama (Người có thời hạn cư trú 

trên 3 tháng), và không thuộc các điều từ 1 ～ 7 sau đây :  

１ Người đang tham gia bảo hiểm tại nơi làm việc 

２ Người tham gia chế độ y tế cho người cao tuổi 

３ Người nhận bảo hộ cuộc sống 

４ Người mất tư cách cư trú (Ngoại trừ người vĩnh trú đặc biệt, người tị nạn tạm thời) 

５ Người có tư cách cư trú là “Lưu trú ngắn hạn”, “Ngoại giao”, “Công vụ”  

６ Những người có tư cách cư trú là“Hoạt động đặc định”và thuộc điều ①, ② sau đây:  

① Người nhập cảnh vì mục đích y tế và những người chăm sóc họ.  

② Người nhập cảnh vì mục đích thăm quan, nghỉ dưỡng và vợ/chồng của họ 

７ Những người có giấy chứng nhận đăng ký bảo hiểm xã hội của những quốc gia có hiệp 

định an sinh xã hội với Nhật Bản 

 

 ※ Ngay cả khi bạn chỉ có tư cách lưu trú từ 3 tháng trở xuống với Visa du lịch, đào tạo kỹ năng, 

lưu trú gia đình hoặc các hoạt động đặc định và không có đăng ký cư trú, bạn sẽ vẫn có thể tham gia 

nếu bạn có giấy tờ chứng minh rằng thời gian lưu trú của bạn sẽ vượt quá 3 tháng. 

＜Thủ tục đăng kí bảo hiểm y tế Quốc dân như thế nào ?＞ 

Hãy đảm bảo hoàn thành thủ tục tại tòa thị chính hoặc các văn phòng chi nhánh trong vòng 14 

ngày kể từ ngày nhập quốc, chuyển chỗ ở và mất bảo hiểm xã hội. 

 

＝Những vật dụng cần thiết khi để làm thủ tục tham gia bảo hiểm y tế Quốc dân＝ 

（Chung） 

Con dấu, thẻ ngoại kiều hoặc Passport 

◆ Khi bạn dừng bảo hiểm tại nơi làm việc 

 Phiếu liên lạc mất tư cách bảo hiểm xã hội. 

◆ Khi bạn chuyển tới thành phố Inuyama 

 Giấy chứng nhận chuyển đi 

◆ Khi bạn sinh bé 

Sổ sức khỏe mẹ con（Vui lòng gửi thông báo khai sinh cho Bộ phận công dân trước） 
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  ◆ Khi bạn không còn nhận sự bảo hộ cuộc sống nữa 

    Giấy thông báo quyết định dừng bảo hộ 

 

＜Nếu bạn tham gia bảo hiểm y tế Quốc dân＞ 

Bạn sẽ được trao 1 “Thẻ bảo hiểm” 

  Thẻ bảo hiểm, là chứng minh việc bạn tham gia vào bảo hiểm y tế Quốc dân, hãy đưa thẻ này cho 

tiếp tân khi tới khám bệnh tại bệnh viện hay các cơ sở y tế để nhận được một phần chi phí y tế. 

＜Quyền lợi nhận được khi tham gia bảo hiểm y tế Quốc dân là gì＞ 

Khi bị bệnh hay bị thương, bạn sẽ chỉ cần trả một phần chi phí khi xuất trình Thẻ bảo hiểm cho 

bệnh viện hay các phòng thuốc.  

  Phần còn lại chi phí chữa bệnh sẽ được Tỉnh Aichi và thành phố Inuyama chi trả. 

Tuy nhiên, thẻ bảo hiểm sẽ không có hiệu lực trường hợp gặp tai nạn giao thông hay bị thương 

tích trong khi làm việc.  

 

◇◇◇ Hãy đóng thuế bảo hiểm y tế Quốc dân ◇◇◇ 

Thuế Bảo hiểm Y tế Quốc gia là một loại thuế quan trọng được sử dụng cho các chi phí y tế khi người 

tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia phải đến bệnh viện do ốm đau hoặc thương tật. 

 

 Hãy đảm bảo việc thanh toán thuế bảo hiểm y tế Quốc gia đúng thời hạn quy định để phòng 

những trường hợp bệnh tật hay thương tích!! 

 

※ Số thuế bảo hiểm y tế quốc dân phải nộp trong một năm được xác định dựa trên thu nhập năm 

trước và số lượng thành viên trong hộ gia đình người đăng kí bảo hiểm. 

(Trường hợp người tham gia Bảo hiểm y tế quốc gia không đi bệnh viện, v.v., hoặc không có thu nhập 

của năm trước thì vẫn có nghĩa vụ phải nộp thuế bảo hiểm y tế quốc gia). 

 

◆◆◆ Trường hợp không nộp thuế bảo hiểm quốc gia ◆◆◆ 

Nếu bạn không thanh toán thuế Bảo hiểm Y tế Quốc gia trong thời hạn đã định, bạn sẽ bị tính 

phí trả chậm.Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho bạn một thẻ bảo hiểm với kì hạn ngắn. 
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