
在留期間が３か月超～1年未満の方はご注意ください！ （ベトナム語訳） 

 

Quí vị lưu trú tại Nhật trên 3 tháng nhưng chưa tới 1 

năm cần lưu ý ! 

○Người nước ngoài phải vào bảo hiểm quốc dân（国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

）và 

bảo hiểm y tế người già hậu kỳ（後期
こ う き

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

制度
せ い ど

）. 
  

  Những người nước ngoài sau đây sẽ được làm phiếu cư dân nên trở thành 

đối tượng phải tuân theo chế độ bảo hiểm quốc dân và chế độ bảo hiểm y tế 

người già hậu kỳ. 

 ・Người sống hợp pháp tại Nhật dài hạn. 

 ・Người có tư cách vĩnh trú đặc biệt. 

 ・Người được cho nhập vô nước Nhật để tạm nương náu 1 thời gian. 

 ・Người được cấp phép giả định cho lưu trú. 

 ・Người phải lưu lại Nhật để sinh con. 

 ・Người bị mất quốc tịch Nhật và phải lưu trú ở Nhật. 

( Cơ bản là trừ những người tới du lịch hay lưu trú ngắn hạn thì người nước 

ngoài nào sống hợp pháp ở Nhật trên 3 tháng đều thuộc đối tượng làm phiếu cư 

dân ). 

  Trừ những người đang lãnh trợ cấp để sinh sống（生活
せいかつ

保護
ほ ご

）và những người 
đang vô bảo hiểm sức khỏe của hãng xưởng mình đang đi làm thì tất cả những 

ai chưa tới 75 tuổi đều phải vô bảo hiểm sức khỏe quốc dân và nếu từ 75 tuổi 

trở lên thì phải vô bảo hiểm y tế người già hậu kỳ. 

  Ngoài ra, tuy là người nước ngoài không được làm phiếu cư dân nhưng có 

“ tư cách lưu trú ” như dưới đây và được phép ở Nhật từ 3 tháng trở lên thì tùy 

trường hợp có thể được tham gia vào chế độ bảo hiểm sức khỏe quốc dân hay 

bảo hiểm y tế người già hậu kỳ.（★） 

 ・Biểu diễn nghệ thuật, thể thao .v.v.. 

 ・Thực tập kỹ năng. 

 ・Lưu trú với gia đình. 

 ・Hoạt động đặc biệt. 

 ・Sử dụng công cộng 
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○Về cách thức làm thủ tục xin gia nhập chế độ bảo hiểm này. 

  Không phải tự động được gia nhập vô bảo hiểm sức khỏe quốc dân.  Xin hãy 

đến tòa hành chánh nơi mình cư ngụ để làm thủ tục. 

  Khi đến sinh nhật 75 tuổi và để tham gia vô bảo hiểm y tế người già hậu kỳ thì 

không cần phải làm thủ tục.  Trừ những người từ 65 tuổi trở lên nhưng chưa 

đến 75 tuổi và đang mang tật nguyền hay những người thuộc tư cách lưu trú ghi 

ở mục（★）khi muốn gia nhập phải làm thủ tục cần thiết. 

  Hiện tại những người đang vô bảo hiểm quốc dân hay bảo hiểm y tế người già 

hậu kỳ thì không cần phải làm thủ tục gì thêm.  Chỉ mỗi khi nào có sự thay đổi 

về địa chỉ hay thay đổi về tư cách lưu trú thì hãy trình báo. 

  Có điều gì thắc mắc về thủ tục .v.v. xin hỏi chi tiết tại tòa hành chánh nơi mình 

cư ngụ. 


