
Danh sách thủ tục trực tuyến (cập nhật ngày 24/10/2022) 実施手続き一覧（10月24日時点） 
※Ngày tiếp nhận và triển khai dịch vụ có thể khác nhau tùy từng dịch vụ  受付開始日や公開状況は手続
きによって異なります。 
 

1 Phát hành hồ sơ đăng ký thẻ My Number Card / ID付マイナンバーカード交付申請書発行手続き 

2 Kế thừa người sử dụng Nghĩa trang công viên Thánh địa Shirai (Shirai Seichi Koen) / 白井聖地公園墓地使
用者の承継 

3 Xin cấp lại giấy phép sử dụng Nghĩa trang công viên Thánh địa Shirai (Shirai Seichi Koen) /  
白井聖地公園墓地使用許可証再交付申請 

4 Đăng ký thay đổi giấy phép sử dụng  Nghĩa trang công viên Thánh địa Shirai (Shirai Seichi Koen)  / 
白井聖地公園墓地使用許可証書換申請 

5 Đăng ký giấy chứng nhận mai táng tại Nghĩa trang công viên Thánh địa Shirai (Shirai Seichi Koen) / 白井
聖地公園埋蔵証明書申請 

6 Hoãn tiêm phòng bệnh dại / 狂犬病予防注射の猶予 

7 Thông báo chó nhà tử vong / 犬の死亡届 

8 Thông báo thay đổi nội dung trong đăng ký nuôi chó / 犬の登録事項変更届出書 

9 Thủ tục kê khai thu nhập (nhà do thành phố quản lý) / 収入申告手続き（市営住宅） 

10 Kê khai người thụ hưởng dự án thoát nước (trường hợp người kê khai và người sở hữu cùng là một cá nhân) 
/ 下水道事業受益者申告書（申告者と所有者が同一で単独名義の場合） 

11 Đăng ký tạm hoãn truy thu tiền của người thụ hưởng / 受益者負担金徴収猶予申請書 

12 Tờ khai lượng nước thải không xả, dùng cho đồng hồ tự lặp đặt (trường hợp tăng thêm) /  
排除汚水量申告書・私設メーター用（加算の場合） 

13 Tờ khai lượng nước thai không xả của người kinh doanh đặc biệt, dùng cho đồng hồ tự lắp đặt (trường hợp 
giảm đi) / 特殊営業者排除汚水量申告書・私設メーター用（減算の場合） 

14 Đăng ký miễn giảm tiền của người hưởng thụ phải chịu / 受益者負担金減免申請書 

15 Thủ tục nộp bản kê khai thuế thành phố, thuế tỉnh của cá nhân / 個人市・県民税の申告書提出手続き 

16 Thông báo chỉ định (thay đổi) đại diện người thừa hưởng thuế thành phố, thuế tỉnh của cá nhân /  
個人市・県民税の相続人代表者指定（変更）届 

17 Thuế tài sản cố định, thuế quy hoạch đô thị   Kê khai người sở hữu hiện tại / 固定資産税・都市計画税 現
所有者申告 

18 Cấp phiếu hỗ trợ tiền châm cứu, giác hơi, mát xa.../ はり・きゅう・あん摩等助成券交付申請 

19 Điều chỉnh sai sót tiền hỗ trợ chăm sóc / 介護給付費過誤調整 

20 Cấp phát vật dụng (tã giấy….) chăm sóc tại gia đình  / 家族介護用品（紙おむつ等）支給事業 

21 Hỗ trợ sinh hoạt đơn giản  / 軽度生活援助事業 

22 Đăng ký giấy chứng nhận là đối tượng khuyết tật được miễn giảm / 障害者控除対象者認定書の申請 

23 Đăng ký thẻ khám sức khỏe tại thành phố Matsudo (người đang nhận trợ cấp sinh hoạt) / 松戸市健康診査共
通受診券申込（生活保護受給者） 

24 Đăng ký cấp thẻ y tế (người đang nhận trợ cấp sinh hoạt) / 医療券発行申請（生活保護受給者） 

25 Đăng ký cấp giấy chứng nhận trợ cấp sinh hoạt (người đang nhận trợ cấp sinh hoạt) /  



生活保護証明書発行申請（生活保護受給者） 

26 Bản kê khai tình hình việc làm và thu nhập (người đang nhận trợ cấp sinh hoạt) / 求職活動状況・収入申告
書（生活保護受給者） 

27 Đăng ký chế độ tích điểm sức khỏe Matsudo / まつど健康マイレージの応募 

28 Đăng ký tham dự khóa đào tạo “người gác cổng” sức khỏe tâm thần (chung) / ゲートキーパー養成研修受講申し
込み (一般) 

29 Đăng ký tham dự khóa đào tạo “người gác cổng” sức khỏe tâm thần (thanh niên) / ゲートキーパー養成研修受
講申し込み (若年) 

30 Phiếu đánh giá khóa đào tạo “người gác cổng” sức khỏe tâm thần (chung)  / ゲートキーパー養成研修アンケート 
(一般) 

31  Phiếu đánh giá khóa đào tạo “người gác cổng” sức khỏe tâm thần (chung) (thanh niên) / ゲートキーパー養成研
修アンケート (若年) 

32 Đăng ký tham dự lớp học xây dựng sức khỏe tâm thần / こころの健康づくり講演会申し込み 

33 Phiếu đánh giá lớp học xây dựng sức khỏe tâm thần / こころの健康づくり講演会アンケート 

34 Đăng ký hoàn tiền xét nghiệm PCR từ dự án hỗ trợ cho cư dân Matsudo / 松戸市民PCR検査助成事業の償
還払いの申請 

35 Đăng ký cấp số tiêm chủng / 予防接種番号発行申請 

36 Đăng ký phát hành phiếu thực hiện biện pháp bổ sung với bệnh Rubella / 風しん追加的対策クーポン券発行申
請 

37 Đề nghị điều tra thiệt hại nhà ở để cấp giấy chứng nhận gặp thiên tai / 罹災証明書発行の為の住家被害に係る
調査依頼 

38 Đăng ký giấy chứng nhận gặp thiên tai / 罹災届出証明書申請手続き 

39 Đăng ký giấy tiến cử người chỉ huy phòng chống thiên tai / 防災リーダー推薦書申請手続き 

40 Đăng ký báo cáo từ nhiệm người chỉ huy phòng chống thiên tai / 防災リーダー退任報告書申請手続き 

41 Đăng ký cấp chứng nhận hỏa hoạn / 火災証明書交付申請手続き 

42 Báo cáo thực hiện huấn luyện thảm họa / 訓練実施届出手続き 

43 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận vận chuyển cấp cứu / 救急搬送証明書交付申請手続き 

44 Đăng ký chế độ chọn trường năm học 2023 (cấp 1) / 令和5年度新入学学校選択制申し込み（小学校） 

45 Đăng ký chế độ chọn trường năm học 2023 (cấp 2) / 令和5年度新入学学校選択制申し込み（中学校） 

46 Đăng ký sử dụng câu lạc bộ sau giờ học / 放課後児童クラブ利用申込 

47 Thông báo thay đổi nội dung đơn đăng ký sử dụng câu lạc bộ sau giờ học / 放課後児童クラブ利用申込書記
載事項変更届 

48 Thông báo ngừng sử dụng câu lạc bộ sau giờ học / 放課後児童クラブ利用中止届 

49 Đăng ký miễn giảm phí sử dụng câu lạc bộ sau giờ học / 放課後児童クラブ利用料減免申請 

50 Đăng ký chứng nhận theo quy định số 4, Khoản 5, Điều 2 Luật Bảo hiểm tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ 
/ 中小企業信用保険法第２条第５項第４号の規定による認定申請書 

51 Đăng ký chứng nhận theo quy định số 4, Khoản 5, Điều 2 Luật Bảo hiểm tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(có điều kiện) / 中小企業信用保険法第２条第５項第４号の規定による認定申請書（条件あり） 



52 Hồ sơ đăng ký chứng nhận theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 về Quy định thực thi luật tăng cường năng lực 
cạnh tranh công nghiệp của Bộ kinh tế và công nghiệp (Điều lệ số 1 của Bộ kinh tế và công nghiệp năm 
2014/ 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則（平成２６年経済産業省令第１号）第７ 条第１項の
規定による証明に関する申請書 

53 【Bầu cử thành viên nghị viện thành phố Matsudo】 Yêu cầu phiếu bầu của người vắng mặt… / 【松戸市議会
議員一般選挙】不在者投票用紙等の請求手続き 

54 Đăng ký quyên góp tiền / 金員寄附申込手続き 
= Các ô tô hồng là những thủ tục người dân hay sử dụng.  


