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【Khí hậu】Từ mùa xuân đến mùa thu thì khí hậu dễ chịu nhưng trong mùa đông gió theo mùa tới 

từ biển Nhật Bản và có tuyết nhiều. 

 

 

 

 

 

 

Người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú tại Nhật Bản hay đã được cấp thẻ lưu trú hoặc Giấy chứng 

minh người vĩnh trú đặc biệt, đã sinh ra tại Nhật Bản phải khai báo nơi cư trú. ‘Thẻ lưu trú’ là như 

Giấy chứng minh nhân dân nên bạn phải thường xuyên mang theo trong người. Đối với ‘Giấy chứng 

minh người vĩnh trú đặc biệt’, bạn không cần thường xuyên mang theo trong người nhưng khi được 

yêu cầu xem thì phải theo yêu cầu đó. 

 

◆Thẻ lưu trú 

  Những người nước ngoài nhập cảnh tại sân bay chính sẽ được cấp thẻ lưu trú tại sân bay khi 

nhập cảnh. Trường hợp nhập cảnh tại sân bay khác thì sẽ được ghi ‘Thẻ lưu trú sẽ cấp sau’ trên hộ 

chiếu. (Tuy nhiên, đối với những người nước ngoài nhập cảnh trong thời gian ngắn như dưới 3 tháng 

thì không được cấp thẻ lưu trú và không được làm phiếu cư trú.) 

Đối với những người nước ngoài đã sinh ra tại Nhật Bản thì Thẻ lưu trú sẽ được cấp sau khi Cục 

quản lý xuất nhập cảnh cho phép lưu trú. (Hãy làm thủ tục xin phép lưu trú trong vòng 30 ngày từ 

ngày sinh ra.) 

 

◆Thủ tục về địa chỉ 

  Những người nước ngoài được cấp Thẻ lưu trú hay Giấy chứng minh người vĩnh trú đặc biệt phải 

khai báo nơi cư trú đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trường hợp làm thủ tục thay đổi nơi cư trú như 

cá nhân chuyển từ thành phố khác đến thành phố Nagahama, cá nhân chuyển địa chỉ mới trong 

phạm vi  thành phố Nagahama, cá nhân chuyển từ thành phố Nagahama đến thành phố khác, hãy 

２．Các loại thủ tục, chứng nhận 各種届出・証明 

（１）Thủ tục về địa chỉ, v.v. ...  住居地等の届出 

【Dân số】116,245 người 

46,778  hộ gia đình 

（người nước ngoài trong đó  3,745 người）  

【Diện tích】681.02 ㎢ 

(Đông Tây khoảng 25km, Bắc Nam khoảng 40 

km)  

Cập nhật ngày 1 tháng 6 năm 3 thời Reiwa 

(năm 2021) 
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khai báo tại quầy toà thị chính thành phố trong vòng 14 ngày từ ngày chuyển. Bạn cần nộp xem Thẻ 

lưu trú hay Giấy chứng minh người vĩnh trú đặc biệt để khai báo. 

※ Trong trường hợp chuyển nhà từ thành phố Nagahama đến thành phố khác, hãy làm thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận chuyển nhà. Hãy nộp Giấy chứng nhận đó khi làm thủ tục chuyển nhà tại chỗ 

mới. 

 

◆Thủ tục khác ngoài thủ tục về địa chỉ 

 【Người lưu trú trung và dài hạn】 

Thủ tục xin thay đổi các khoản được ghi trên thẻ cư trú ngoài địa chỉ, xin cấp lại thẻ, v.v. ... thì 

hãy làm thủ tục tại Cơ quan quản lý cư trú xuất nhập cảnh. (Không thể làm thủ tục này tại toà thị 

chính thành phố.) 

 

 【Người vĩnh trú đặc biệt】 

Thủ tục xin thay đổi các khoản được ghi trên Giấy chứng minh người vĩnh trú đặc biệt ngoài địa 

chỉ, xin thay đổi Giấy chứng minh, xin cấp lại thẻ thì hãy làm thủ tục tại Phòng người dân thành 

thịtoà thị chính thành phố. 

 

◆Về Quan hệ 

  Khi bạn muốn ghi quan hệ với chủ hộ trên phiếu cư trú hoặc khi bạn xin thay đổi quan hệ, hãy nộp 

thêm giấy tờ để chứng minh quan hệ chính thức. (Ví dụ: Giấy chứng nhận sinh em bé, Giấy chứng 

nhận kết hôn, v.v. ...) Trong trường hợp giấy tờ chính thức được ghi bằng tiếng nước ngoài thì hãy 

nộp bản chính và bản dịch sang tiếng Nhật nữa. Nếu bạn không thể nộp giấy tờ chứng minh quan hệ 

thì sẽ được ghi ‘người cùng sinh sống’. 

 

◆Về Biệt hiệu 

   Trong khi sinh sống tại Nhật Bản, bạn có thể yêu cầu ghi Biệt hiệu trên phiếu cư trú nếu cần. Biệt 

hiệu được ghi trên phiếu cư trú nói chung không thể thay đổi. (Trừ trường hợp thay đổi khi kết hôn.) 

Cách ghi Biệt hiệu có hai cách như sau: 

①  Cách ghi khi theo họ ba mẹ hay chồng, vợ 

Giấy tờ cần thiết  Giấy tờ mà có thể xác nhận họ ba mẹ hay chồng, vợ (họ bạn theo)  

(Bản copy hộ tịch gia đình v.v. ...) 

Giấy tờ công cộng mà có thể chứng minh quan hệ với ba mẹ hay chồng, vợ 

(Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy chứng nhận sinh đẻ, v.v. ...) 

*Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Nhật. 

② Cách ghi khác 

Giấy tờ cần thiết  Hơn 2 loại tài liệu để biết được bạn đang sử dụng Biệt hiệu trong  

sinh hoạt tại Nhật 

Bản một cách khách quan. (Thẻ công ty, Thẻ học sinh, Thẻ bảo hiểm sức  
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khỏe, sổ ngân hàng v.v. ...) 

*Hãy chuẩn bị hơn 2 loại tài liệu mà cơ quan khác nhau đã phát hành. 

Trường hợp bạn yêu cầu ghi Biệt hiệu, hãy liên lạc với Phòng người dân thành thị. 

 

 

 

Chú ý Về Phiếu đăng ký người nước ngoài 

  Theo sự thay đổi pháp luật vào ngày 9 tháng 7 năm 24 thời Heisei (năm 2012), Cơ quan 

quản lý cư trú xuất nhập cảnh bảo quản tất cả Phiếu đăng ký người nước ngoài. Trường hợp cần 

sự chứng minh về thông tin trước ngày 8 tháng 7 năm 24 thời Heisei (năm 2012) (như địa chỉ cũ, 

v.v. ...), hãy liên lạc với cơ quan sau đây. 

 

※Thông tin liên lạc và nộp hồ sơ như bản yêu cầu:  

Đảm đương công bố thông tin về xuất nhập cảnh, Văn phòng quản lý hệ thống thông tin, Phòng Tổng 

hợp, Cơ quan quản lý cư trú xuất nhập cảnh 

Địa chỉ: Lầu 13, Toà nhà Yotsuya Tower, Số 1-6-1 Yotsuya, Quận Shinjyuku, Tokyo 〒160-0004 

Số điện thoại: 03-5363-3005 

Giờ tiếp nhận tại quầy / qua điện thoại: 9:00 - 17:00  

(Ngày nghỉ: Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ, cuối năm và đầu năm) 

    www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner.html 

 

 

 

 

 

Trong trường hợp dưới đây, hãy khai báo tại Phòng người dân thành thị, Phòng sinh hoạt của Cục 

xúc tiến Bắc bộ, hoặc các Chi nhánh. 

 

 

Các trường 

hợp 

Các loại 

giấy tờ 

Thời gian khai 

báo 

Các giấy tờ cần thiết 

Khi sinh em bé Giấy khai 

sinh 

Trong vòng 14 

ngày từ ngày 

sinh 

・Giấy khai sinh 

・Con dấu của người khai (Hãy tham khảo *1.) 

・Thẻ bảo hiểm sức khỏe 

・Sổ tay sức khỏe bà mẹ và trẻ em 

・Giấy chứng nhận quốc tịch (Hộ chiếu, v.v. ...) 

của ba và mẹ 

・Thẻ lưu trú của ba và mẹ 

Phòng người dân thành thị Số điện thoại: 0749-65-6511 

（２）Thủ tục về hộ tịch 戸籍に関する届出 
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Khi tử vong  Giấy 

chứng tử 

Trong vòng 7 

ngày từ ngày 

biết được sự 

thật tử vong 

・Giấy chứng tử (Giấy được cấp bởi bệnh viện 

nơi qua đời hoặc bởi bác sĩ xác nhận sự tử vong.) 

・Con dấu của người khai (Hãy tham khảo *1.) 

・Thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân (Nếu tham 

gia bảo hiểm) 

・Phiếu nhận hỗ trợ chi phí y tế phúc lợi (Phiếu 

hỗ trợ) (Nếu có) 

・Thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân kiêm Thẻ 

nhận hỗ trợ dành cho những người cao tuổi 

(Nếu có) 

・Thẻ bảo hiểm y tế giai đoạn cuối (Nếu có) 

・Thẻ bảo hiểm điều dưỡng chăm sóc (Nếu có) 

・Thẻ đăng ký con dấu cá nhân(Nếu có đăng ký) 

・Thẻ lưu trú, v.v. ... 

Khi kết hôn  Giấy kết 

hôn 

Không có thời 

gian xác định để 

khai báo. (Sẽ có 

hiệu lực sau khi 

khai báo.) 

・Giấy kết hôn (Hãy ghi người làm chứng luôn.) 

・Giấy chứng nhận quốc tịch của hai vợ chồng 

(Hộ chiếu, v.v. ...) 

・Giấy chứng nhận năng lực pháp lý để đăng ký 

kết hôn (Bản chính và bản dịch) 

・Con dấu của người chồng và vợ (Hãy tham 

khảo *1.) 

・Giấy tờ để xác nhận các thông tin cá nhân (Thẻ 

lưu trú, Bằng lái xe, Hộ chiếu, v.v. ...) 

Chú ý: Có trường hợp bạn phải cung cấp giấy tờ 

khác tuỳ theo quốc tịch. 

Khi ly hôn Giấy ly 

hôn 

Trường hợp ly 

hôn hiệp nghị 

không có thời 

gian   xác định 

để khai báo. (Sẽ 

có hiệu lực sau 

khi khai báo.) 

・Giấy ly hôn (Trong trường hợp ly hôn hiệp nghị 

thì hãy ghi trong cột nhân chứng luôn.) 

・Giấy chứng nhận quốc tịch (Hộ chiếu, v.v. ...) 

・Con dấu của người khai (Hãy tham khảo *1.) 

・Giấy tờ để xác nhận các thông tin cá nhân (Thẻ 

lưu trú, Bằng lái xe, Hộ chiếu, v.v. ...) 

Chú ý: Có trường hợp bạn phải cung cấp giấy tờ 

khác tùy theo quốc tịch. 

Chú ý: Có trường hợp không thể ly hôn hiệp nghị 

tùy theo quốc tịch nên hãy liên lạc nếu có gì thắc 

mắc. 

*1 Trong trường hợp người nước ngoài khai báo, bạn có thể khai báo thay chữ ký. 
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Tại Nhật Bản, con dấu có ý nghĩa như chữ ký của bạn. Con dấu có 2 loại, tức là ‘Mitomein’ (Con 

dấu cá nhân) mà  trong ngày thường hay sử dụng và ‘Jitsuin’ (Con dấu chính thức) sử dụng trên 

giấy tờ quan trọng. 

Con dấu cá nhân là con dấu nhỏ, bạn có thể dùng để đóng dấu chứng nhận nhận hàng, như chữ ký. 

  Con dấu chính thức là con dấu đã được ‘đăng ký con dấu’. Nếu bạn đã đăng ký chỗ cư trú tại thành 

phố Nagahama thì sẽ được đăng ký con dấu tại toà thị chính. Mọi người đăng ký được chỉ một con 

dấu. *Những người dưới 15 tuổi và những người không có khả năng để nói ý kiến của mình thì không 

được đăng ký con dấu. 

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký con dấu, bạn sẽ nhận được ‘Giấy xác nhận đăng ký con dấu 

(Thẻ)’                                     

◆Khi làm thủ tục đăng ký con dấu 

Phân loại Các giấy tờ cần thiết Ghi chú 

Trường hợp những 

người xin tự đăng ký 

Con dấu cần đăng ký 

Giấy tờ xác minh danh tính có ảnh khuôn 

mặt (Thẻ lưu trú, Bằng lái xe, Hộ chiếu, Thẻ 

My number (Thẻ mã số cá nhân), Thẻ đăng 

ký cơ bản cho người dân, v.v. ...) hoặc giấy 

bảo lãnh 

Bạn có thể đăng ký ngay. 

*Trong trường hợp không có 

giấy tờ xác minh danh tính có 

ảnh khuôn mặt thì không thể 

đăng ký ngay. 

Trường hợp người đại 

lý đăng ký hộ 

Con dấu cần đăng ký 

Giấy ủy quyền 

Con dấu của người đại diện 

Giấy tờ nào có thể xác nhận hộ và tên 

người khai báo và người đại lý do cơ quan 

công cộng cấp (Thẻ lưu trú, Bằng lái xe, Hộ 

chiếu, Thẻ My number (Thẻ mã số cá 

nhân), Thẻ đăng ký cơ bản cho người dân, 

Thẻ bảo hiểm sức khỏe, Sổ hưu trí, v.v. ...) 

Sau khi xin phải gửi Giấy hỏi 

tới nơi mà đã đăng ký cư trú 

bằng bưu điện để xác nhận 

với người xin có ý chí đăng ký 

hay không nên mất mấy ngày 

để đăng ký. 

Chú ý ) Con dấu như dưới đây không thể được đăng ký. 

・Con dấu không được khắc hộ và tên, hộ, tên hoặc Biệt hiệu đang được ghi trên Phiếu cư trú, 

hay không được khắc một phần của hộ và tên hoặc Biệt hiệu.                     

・Con dấu được khắc những chữ cái không phải là tên hay Biệt hiệu như nghề nghiệp, tư   

   cách, v.v. ... 

・Con dấu có thể bị biến dạng dẫn đến những sai lệch trong đóng dấu như con dấu được làm bằng 

gôm hoặc nhựa, v.v. ... 

・Những chữ được khắc trong con dấu không thấy rõ hoặc không thể biết chữ gì. 

・Con dấu mà không có khuôn hoặc bị hỏng, vỡ. 

（３）Đăng ký con dấu 印鑑登録 
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・Con dấu có đường kính nằm trong dưới 8mm và trên 25mm. 

・Những chữ được khắc trong con dấu giống nhau với những chữ của con dấu chính thức mà gia 

đình bạn đã đăng ký. 

 

◆Khi mất Giấy xác nhận đăng ký con dấu (Thẻ) hay con dấu và khi bãi bỏ đăng ký con dấu Người 

đăng ký hãy tới toà thị chính thành phố để làm thủ tục mất hay bãi bỏ nhanh chóng. 

 

◆Giấy chứng nhận đăng ký con dấu 

  Tại Nhật Bản, khi mua đất, nhà hay xe ô tô, v.v. ..., bạn cần con dấu chính thức và phải nộp 

‘Giấy chứng nhận đăng ký con dấu’ để làm thủ tục. Nếu cần Giấy chứng nhận đăng ký con dấu, 

hãy mang theo ‘Giấy xác nhận đăng ký con dấu (Thẻ) ’ và xin tại Phòng người dân thành thị,  

Phòng sinh hoạt của Cục xúc tiến Bắc bộ,hoặc các Chi nhánh. 

 Những người sở hữu thẻ My number có thể được cấp qua máy multicopy tại cửa hàng 

tiện lợi Konbini, v.v. ... 

 

 

‘Thẻ My number (Thẻ mã số cá nhân)’ là một thẻ chứa chip điện tử IC và bảo mật thông tin mạnh. 

Bạn có thể sử dụng như CMND để xác minh danh tính. Thẻ này có thể được sử dụng cho cách 

dịch vụ khác nhau như dịch vụ cấp giấy chứng nhận tại cửa hàng tiện lợi konbini và cách ứng dụng 

điện tử như e-Tax. 

 

◆Khi xin phát hành thẻ, v.v. ... (Phí phát hành đầu tiên miễn phí) 

Sau khi nhận được Thẻ thông báo My number, hãy điền thông tin vào Phiếu đăng ký đổi thẻ 

My number nhận với Thẻ thông báo My number và gửi đến trung tâm tiếp nhận Phiếu đăng ký 

và cấp. (Bạn có thể xin qua Internet.) 

 Toà thị chính thành phố tiếp nhận và hỗ trợ đăng ký Thẻ My number, bạn có thể chụp ảnh 

khuôn mặt của mình để làm thủ tục miễn phí. 

Toà thị chính thành phố tiếp nhận và hỗ trợ đăng ký Thẻ My number, bạn có thể chụp ảnh 

khuôn mặt của mình để làm thủ tục miễn phí. 

◆Thời hạn của thẻ   

Đối với những người nước ngoài trừ những người vĩnh trú, ngày hết hạn được ghi trên thẻ lưu 

trú là thời hạn của thẻ My number. 

Tuy nhiên, đối với những người vĩnh trú trên 20 tuổi, ngày sinh lần thứ 10 sau khi cấp thẻ (đối 

với những người vĩnh trú dưới 20 tuổi thì lần thứ 5 sau khi cấp thẻ) là thời hạn của thẻ My number. 

Thời hạn của giấy chứng nhận điện tử mà được lưu trong thẻ là ngày sinh lần thứ 5 sau khi cấp 

thẻ. 

◆Dịch vụ cấp giấy chứng nhận tại cửa hàng tiện lợi konbini v.v. ... 

Nếu bạn có Thẻ My number rồi thì bạn có thể nhận các loại giấy chứng nhận như Bản copy của Phiếu 

（４）Thẻ My number (Thẻ mã số cá nhân)  マイナンバー（個人番号）カード 
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cư trú, Giấy chứng nhận nội dung trên Phiếu cư trú, Giấy chứng nhận hộ tịch, Bản copy của Phiếu 

phụ hộ tịch, Giấy chứng nhận đăng ký con dấu, Giấy chứng nhận thu nhập (đối với những người 

đang nộp thuế tại thành phố Nagahama, Giấy chứng nhận cả 5 năm gồm năm mới nhất) tại cửa hàng 

tiện lợi, v.v. ...  

 Phí cấp giấy chứng nhận tại cửa hàng tiện lợi sẽ rẽ 150 yên hơn phí tại quầy toà thị chính. Hãy 

dùng dịch vụ cấp giấy chứng nhận tại cửa hàng tiện lợi konbini v.v. ..., rất có ích và tiện lợi. 

 

                                                              

 

 （１）Thời gian làm việc thông thường 

【Giờ làm việc】Từ 8:30 sáng đến 5:15 chiều 

*【Ngày nghỉ】Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, cuối năm và đầu năm (ngày 29 tháng 12 - ngày 3 

tháng 1 năm sau) 

（２）Phòng tư vấn sau giờ làm việc 

Phòng tư vấn để xin giấy chứng nhận liên quan hộ tịch hay thuế và tư vấn về nộp thuế thì làm thời 

gian làm việc kéo dài như sau. 

【Phòng tư vấn làm việc】Phòng người dân thành thị, Phòng thuế, Phòng chỉnh lý thuế không nộp 

đúng kỳ hạn và Phòng trợ cấp Nenkin và bảo hiểm tại toà thị chính thành phố Nagahama, Phòng 

sinh hoạt của Cục xúc tiến Bắc bộ hoặc Chi nhánh Azai 

【Ngày làm việc】Thứ năm mỗi tuần (Trừ những ngày nghỉ lễ, cuối năm và đầu năm) 

【Giờ làm việc】đến 7:00 tối 

【Nội dung xử lý】 

Toà thị chính thành phố Nagahama 

1. Cấp phiếu hộ tịch, cư trú, giấy chứng nhận đăng ký con dấu, v.v. ... (Phòng người dân thành thị) 

2. Đăng ký hoặc bãi bỏ đăng ký con dấu (Phòng người dân thành thị) 

3. Các thủ tục Thẻ My number (xin và cấp thẻ, đổi số mật khẩu, cấp lại, v.v. ...) 

(Phòng người dân thành thị) 

4. Cấp các loại giấy chứng nhận liên quan thuế (Phòng thuế) 

5. Đóng thuế thành phố (Phòng thuế, Phòng chỉnh lý thuế không nộp đúng kỳ hạn ) 

6. Tư vấn về thuế (Phòng thuế, Phòng chỉnh lý thuế không nộp đúng kỳ hạn) 

7. Các thủ tục của Bảo hiểm sức khỏe quốc dân, Hệ thống trợ cấp quốc dân, Y tế phúc lợi, Chế độ 

Y tế dành người hậu kỳ cao tuổi (Phòng y tế bảo hiểm) 

8. Đóng tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân (Phòng trợ cấp Nenkin và bảo hiểm) 

Cục xúc tiến Bắc bộ  

1. Cấp phiếu hộ tịch, cư trú, giấy chứng nhận đăng ký con dấu, v.v. ... 

2. Đăng ký hoặc bãi bỏ đăng ký con dấu 

3. Thủ tục Thẻ My number (Làm đơn xin・Cấp (cần đặt trước)・đổi số mật khẩu, v.v. ...) 

4. Cấp các loại giấy chứng nhận liên quan thuế  

（５）Phòng tư vấn 窓口案内 
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5. Đóng thuế thành phố hoặc tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

Chi nhánh Azai  

1. Cấp phiếu hộ tịch, cư trú, giấy chứng nhận đăng ký con dấu, v.v. ...  

2. Đăng ký hoặc bãi bỏ đăng ký con dấu 

3. Thủ tục Thẻ My number (Làm đơn xin・Cấp (cần đặt trước)・đổi số mật khẩu, v.v. ...) 

4. Cấp các loại giấy chứng nhận liên quan thuế  

5. Đóng thuế thành phố hoặc tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân                      

*Hãy liên lạc với Phòng người dân thành thị để biết chi tiết. 

 

 

 

 

 

Khi bạn bị bệnh hay bị thương, bạn có thể đi khám tại cơ quan y tế sau đây. Hãy chú ý về Các 

khoa khám chữa bệnh hay Thời gian tiếp nhận, v.v. ... tại mỗi cơ quan y tế. 

Khi bạn đi khám, hãy nộp ‘Thẻ bảo hiểm, Phiếu khám chữa bệnh (Nếu có)’ tại quầy cơ quan y tế. 

Đối với những người đi khám lần đầu tiên tại cơ quan y tế sau đây, những người đã được giới 

thiệu từ cơ quan y tế mà mình thường đi khám sẽ được ưu tiên, khám trước.  

Tên cơ quan y tế Các khoa khám chữa bệnh、Thời gian tiếp nhận、Ngày nghỉ, v.v. ... 

Bệnh viện thành 
phố Nagahama 

 

Địa chỉ:  

Số 313 Ooinui-cho,  

thành phố Nagahama 

Số điện thoại: 68-2300 

【Các khoa khám chữa bệnh】  

 Khoa huyết học, Khoa thấp hớp, Khoa chuyển hóa gan mật, 

    Khoa nội huyết áp cao người già, Khoa khám tổng hợp, 

    Khoa tâm thần, Khoa thần kinh, Khoa hô hấp, Khoa tiêu hóa,  

    Khoa tuần hoàn, Khoa phẫu thuật, Khoa phẫu thuật hô hấp,  

    Khoa phẫu thuật chỉnh hình, Khoa phẫu thuật thần kinh,  

    Khoa phẫu thuật tạo hình, Khoa phẫu thuật mạch máu tim,  

    Khoa tiết niệu, Khoa da liễu, Khoa nhi, Khoa phụ sản,  

    Khoa mắt, Khoa tai mũi họng, Khoa răng, Khoa răng hàm miệng,  

    Khoa gây mê, Khoa X-quang, Khoa phục hồi chức năng,  

    Khoa chẩn đoán bệnh lý, Ngoại trú tổng hợp chăm sóc xoa dịu,  

    Ngoại trú chăm sóc xoa dịu Kokoro, Khoa lọc máu 

【Thời gian tiếp nhận】Từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều 

【Thời gian tiếp nhận từ ngoài đến】Từ 7:30 sáng đến 11:30 sáng 

【Tiếp nhận đặt qua điện thoại】 

 Số điện thoại để đặt (khám trong ngày đó): 63-9996 

 Từ 8:00 sáng đến 10:00 sáng 

【Ngày nghỉ】Thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, cuối năm và đầu năm 

(ngày 29 tháng 12 - ngày 3 tháng 1) 

Phòng người dân thành thị Số điện thoại: 0749-65-6511 

３．Y tế 医療 

（１）Cơ quan y tế 医療機関 


