
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベトナム語/Tiếng Việt 

 Đăng ký vào Hệ thống Bảo hiểm Xã hội 

 Bạn hoặc thành viên gia đình của bạn có làm việc cho một công 

ty không? 

 ◆Chủ lao động của bạn có trách 

nhiệm đăng ký bạn vào hệ thống bảo 

hiểm y tế phù hợp của người lao động 

và hệ thống bảo hiểm hưu trí của người 

lao động, qua đó bạn sẽ được bảo 

hiểm. 

Hãy yêu cầu chủ lao động của bạn thực 

hiện các thủ tục. 

 

[Lưu ý] Nếu bạn là nhân viên bán thời 

gian hoặc nhân viên tạm thời tại nơi làm 

việc, thì bạn có thể được xem là “nhân 

viên công ty” chính thức thuộc hệ thống 

bảo hiểm xã hội Nhật Bản. Vui lòng 

kiểm tra với công ty của bạn. 

 

◆ Nếu công ty của bạn không thực hiện 

các thủ tục cần thiết để bạn được bảo 

hiểm bởi hệ thống bảo hiểm y tế và bảo 

hiểm hưu trí, vui lòng thông báo cho Chi 

nhánh Văn phòng Dịch vụ Hưu trí Nhật 

Bản (JPS) gần nhất. 

 

 ◆ Bạn cần đăng ký cho mình vào hệ 

thống bảo hiểm y tế và hệ thống hưu trí 

phù hợp. Vui lòng đến các bộ phận 

thuộc hệ thống Bảo hiểm Y tế Quốc gia 

và hệ thống Hưu trí Quốc gia tại văn 

phòng thành phố của bạn. 

 

[Lưu ý] Sinh viên làm thêm hoặc không 

phải người Nhật mà làm việc bán thời 

gian dưới 28 giờ mỗi tuần thường 

thuộc danh mục này. 

 

★ Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên 

hệ với văn phòng thành phố của bạn : 

các bộ phận thuộc Hệ thống Bảo hiểm 

Y tế Quốc gia hoặc hệ thống Hưu trí 

Quốc gia. 

 

 Nếu bạn từ 75 tuổi trở lên, bạn cần đăng ký vào hệ thống Chăm sóc Y tế cho 

những người từ 75 tuổi trở lên (Koki Koreisha Iryo Seido). 

 

★ Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với văn phòng thành phố của bạn : bộ 
phận thuộc Hệ thống Chăm sóc y tế cho người từ 75 tuổi trở lên. 

Có Không 

      



 

 

Nếu bạn là nhân viên làm việc tại nơi làm việc được bảo hiểm*, thì bạn sẽ được bảo 

hiểm bởi hệ thống Bảo hiểm Sức khỏe của Nhân viên, bất kể quốc tịch của bạn. 

Hệ thống Bảo hiểm Y tế Nhân viên cung cấp cho bạn và các thành viên phụ thuộc trong 

gia đình của bạn các quyền lợi về bảo hiểm ốm đau, thương tích, sinh nở hoặc tử vong. 
*Nơi làm việc được bảo hiểm có nghĩa là bất kỳ nơi làm việc tư nhân nào (trừ tiệm làm tóc, nhà 

trọ hoặc nhà hàng) có năm công nhân trở lên hoặc bất kỳ công ty HOJIN nào. 

 

 

 

 

Nếu bạn không phải là người Nhật Bản và có thời gian cư trú được cấp phép theo Đạo 

luật Kiểm soát Nhập cư lâu hơn ba tháng (bao gồm cả những người dự kiến ở lại Nhật 

Bản hơn ba tháng tùy theo tình trạng cư trú của bạn), hoặc người được phép ở lại Nhật 

Bản tạm thời, thì bạn cần phải đăng ký vào hệ thống bảo hiểm y tế công thích hợp như 

dưới đây; 

(1) Nếu bạn dưới 75 tuổi và không được bảo hiểm bởi bất kỳ hệ thống bảo hiểm y tế 

nào khác, thì bạn sẽ được bảo hiểm bởi hệ thống Bảo hiểm Y tế Quốc gia. 

(2) Nếu bạn từ 75 tuổi trở lên, thì bạn sẽ được bảo hiểm bởi Hệ thống Chăm sóc Y tế 

dành cho những người từ 75 tuổi trở lên. 

Các hệ thống bảo hiểm y tế/chăm sóc này cung cấp cho bạn những phúc lợi khi ốm đau 

hoặc chấn thương. 

 

 

 

 

 

 
Nếu bạn là nhân viên toàn thời gian tại nơi làm việc được bảo hiểm*, thì bạn sẽ được 
bảo hiểm bởi Hệ thống Bảo hiểm Hưu trí Nhân viên, bất kể quốc tịch của bạn. Nếu bạn 
không phải là nhân viên toàn thời gian, thì bạn sẽ được bảo hiểm bởi Hệ thống Hưu trí 
Quốc gia miễn là bạn cư trú tại Nhật Bản. Các hệ thống này cung cấp cho bạn các khoản 
trợ cấp hưu trí cho người già, người khuyết tật hoặc tử vong (bao gồm cả trợ cấp tàn tật), 
miễn là bạn đủ điều kiện. 
Trong trường hợp bạn rời khỏi Nhật Bản sau những năm bảo hiểm ngắn hạn, thì bạn có 
thể đăng ký Thanh toán Rút tiền Một lần, các khoản trợ cấp chỉ được trả cho những 
người nước ngoài. * 
Hoặc, bất kể quốc tịch của bạn, bạn có thể nộp đơn xin các phúc lợi tổng theo các thỏa 
thuận an sinh xã hội song phương hiện có (phúc lợi theo tỷ lệ của Nhật Bản và/hoặc 
phúc lợi của quốc gia thỏa thuận). Xin lưu ý rằng thời hạn bảo hiểm của bạn khi đã sử 
dụng để xin Thanh toán Rút tiền Một lần, sẽ không còn hiệu lực để xin phúc lợi tổng. 
 
* [Lưu ý] Các khoản Thanh toán Rút tiền Một lần dựa trên thời gian Bảo hiểm Hưu trí 
Nhân viên của bạn sẽ được khấu trừ thuế (20,42% kể từ tháng 12 năm 2012; bao gồm 
20% thuế thu nhập % và 0,42% thuế thu nhập đặc biệt dành cho việc tái thiết sau thảm 
họa). Bạn có thể yêu cầu hoàn lại các khoản thuế này. Để biết chi tiết xin vui lòng truy 
cập trang web của Cơ quan Thuế Quốc gia; www.nta.go.jp 

 ◆Bạn có nghĩa vụ đăng ký vào một trong những hệ thống bảo hiểm y tế công 

và một trong số các hệ thống hưu trí công. 

 

1. Hệ thống Bảo hiểm Y tế nhân viên 
 

2. Hệ thống Bảo hiểm Y tế Quốc gia và Hệ thống Chăm sóc Y tế cho 
người từ 75 tuổi trở lên (Koki Koreisha Iryo Seido) 
 

 

 [Lưu ý] Để nhận trợ cấp tại bệnh viện và phòng khám, bạn cần xuất trình chứng nhận 
bảo hiểm y tế đối với Bảo hiểm Y tế Nhân viên, bảo hiểm Y tế Quốc gia hoặc hệ thống 
Chăm sóc Y tế cho người từ 75 tuổi trở lên. Về nguyên tắc, nếu không có chứng nhận, 
thì bạn phải tự trả toàn bộ chi phí y tế. 
 

3. Hệ thống Bảo hiểm Hưu trí Nhân viên và hệ thống Hưu trí Quốc gia 


