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◆Những người tham gia Hệ thống trợ cấp quốc gia 

Công dân trong độ tuổi 20 đến 59 đang sống tại Nhật Bản, nguyên tắc đều có nghĩa vụ phải tham 

gia Chương trình trợ cấp quốc gia và phải đóng tiền bảo hiểm. Những người tham gia Chương trình 

trợ cấp quốc gia được gọi là ‘Hi Hokensha’ (Người tham gia Chương trình trợ cấp quốc gia) và có 3 

loại diện tuỳ theo cách đóng tiền bảo hiểm. Trường hợp loại trợ cấp được thay đổi, hãy khai báo. 

 

 

 

 

 

 

 

Công dân trong độ tuổi 60 đến 64 đang sống tại Nhật Bản, có thể tham gia Chương trình trợ cấp 

quốc gia nếu muốn. (Người được tham gia Chương trình trợ cấp quốc gia tự ý) 

 

◆Các thủ tục tham gia, ngừng Hệ thống trợ cấp quốc gia 

Hãy khai báo tại Phòng trợ cấp Nenkin và bảo hiểm, Phòng sinh hoạt của Cục xúc tiến Bắc 

bộ hay các Chi nhánh trong trường hợp sau đây. 

Các trường hợp Các giấy tờ cần thiết Nơi liên lạc 

Khi trở thành 20 tuổi 

Bản cấp tư cách cho người 

tham gia Hệ thống trợ cấp 

quốc gia 

(Bộ Bảo hiểm sẽ gởi.) 

Phòng trợ cấp Nenkin 

và bảo hiểm, Phòng sinh 

hoạt của Cục xúc tiến 

Bắc bộ, các Chi nhánh 

Khi nghỉ việc ở công ty (Không tham 

gia hưu bổng xã hội hay bảo hiểm 

Kyosai Kumiai nữa.) 

Sổ Nenkin 

Giấy xác nhận ngày nghỉ việc 

Khi không còn phụ thuộc vào phụ cấp 

của người chồng hoặc vợ đang tham 

gia hưu bổng xã hội hay bảo hiểm 

Kyosai Kumiai 

(Ly dị, tử vong, thu nhập tăng, v.v. ...) 

Sổ Nenkin 

Giấy xác nhận ngày không còn 

phụ thuộc vào phụ cấp 

Khi tham gia tự ý và ngừng 
Sổ Nenkin, Sổ ngân hàng, Con 

dấu 

Diện Bảo hiểm 

số 1 

Tư doanh, Học sinh, v.v. ...(Diện không vào hưu bổng xã hội 

hay bảo hiểm Kyosai Kumiai) 

Diện Bảo hiểm 

số 2 

Công nhân, Công chức, v.v. ...(Diện vào hưu bổng xã hội hay 

bảo hiểm Kyosai Kumiai) 

Diện Bảo hiểm 

số 3 

Công nhân hay Công chức, mà đang nuôi hay chu cấp cho vợ 

hay chồng thuộc diện (Bảo hiểm số 2) 

７．Hệ thống trợ cấp quốc dân 国民年金 
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Khi bắt đầu còn phụ thuộc vào phụ cấp 

của người chồng hay vợ đang tham 

gia hưu bổng xã hội hay bảo hiểm 

Kyosai Kumiai (Kết hôn, nghỉ việc, 

v.v. ...), khi chỗ làm việc của người 

chồng hay vợ thay đổi 

※Hãy liên lạc với chỗ làm việc 

của người chồng hay vợ. 

Chỗ làm việc của người 

chồng hay vợ 

Khi làm mất sổ 

Nenkin (xin cấp 

lại) 

Diện Bảo hiểm số 

1 
Giấy xác nhận bản thân 

Phòng trợ cấp Nenkin 

và bảo hiểm, Phòng sinh 

hoạt của Cục xúc tiến 

Bắc bộ, các Chi nhánh 

 

Diện Bảo hiểm số 

2 
※Hãy liên lạc với chỗ làm việc. Chỗ làm việc 

Diện Bảo hiểm số 

3 

Hãy liên lạc với chỗ làm việc 

của người chồng hay vợ. 

Chỗ làm việc của người 

chồng hay vợ 

Khi làm thủ tục đóng thêm tiền bảo 

hiểm và ngừng sự nộp thêm tiền bảo 

hiểm 

Sổ Nenkin 

Phòng trợ cấp Nenkin 

và bảo hiểm, Phòng sinh 

hoạt của Cục xúc tiến 

Bắc bộ, các Chi nhánh 

 

Khi gặp khó khăn về đóng tiền bảo 

hiểm 

Xin để miễn đóng, hoãn đóng thuế, 

chế độ xin hoãn đóng đặc biệt dành 

cho học sinh 

Sổ Nenkin, Con dấu 

Phiếu nghỉ việc của người 

tham gia bảo hiểm việc làm 

(Khi thất nghiệp.), Thẻ học sinh 

(Trường hợp sinh viên) 

Khi Diện Bảo hiểm số 1 sinh đẻ 

Trong vòng 4 tháng từ tháng trước của 

ngày dự định sinh đẻ hay ngày sinh 

đẻ, được miễn đóng tiền bảo hiểm 

quốc gia. Tuy nhiên, 

※ Sinh đẻ tức là sinh đẻ khi thai đã 

được hơn 85 ngày tuổi. (Bao gồm 

trường hợp thai chết lưu, bị sảy thai, 

sinh non.) 

Sổ tay sức khỏe bà mẹ và trẻ 

em 

Phòng trợ cấp Nenkin 

và bảo hiểm, Phòng sinh 

hoạt của Cục xúc tiến 

Bắc bộ, các Chi nhánh 
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◆Sổ Nenkin 

Những người tham gia Chương trình trợ cấp quốc gia hay hưu bổng xã hội đầu tiên sẽ được cấp 

‘Sổ Nenkin’. Hãy bảo tồn kỹ sổ Nenkin này vì khi Hệ thống được thay đổi hay khi làm thủ tục yêu cầu 

trả tiền Nenkin, bạn phải nộp sổ đó. 

 

 

◆Tiền bảo hiểm 

Người tham gia Hệ thống trợ cấp quốc gia, từ 20 tuổi đến 60, trong thời gian 40 năm buộc phải 

đóng tiền bảo hiểm. 

Mức tiền bảo hiểm mỗi tháng mà người tham gia Hệ thống trợ cấp quốc gia số 1 là 16,540 Yên 

Nhật (cho năm Reiwa 2). Trường hợp bạn đóng thêm tiền bảo hiểm (400 Yên Nhật mỗi tháng) thì sẽ 

được nhận nhiều tiền hơn bình thường trong tương lai. Hãy khai báo nếu bạn muốn đóng thêm tiền 

bảo hiểm. 

 

【Các đóng tiền bảo hiểm】 

Diện Bảo hiểm 

số 1 

Bộ Bảo hiểm sẽ gởi giấy đóng bảo hiểm. Hãy nộp Giấy đó và đóng 

tại Ngân hàng hay cửa hàng Konbini. 

Bạn cũng có thể đóng tiền bảo hiểm tự động qua tài khoản Ngân 

hàng hay qua thẻ tín dụng. 

※Có Chế độ đóng trước để giảm tiền bảo hiểm, Chế độ đóng sớm 

bằng chuyển khoản để giảm tiền bảo hiểm luôn. 

Diện Bảo hiểm 

số 2 

Mỗi tháng sẽ được trừ qua tiền lương. 

Diện Bảo hiểm 

số 3 

Diện này thì Toàn hưu bổng xã hội hay bảo hiểm Kyosai Kumiai mà 

người nuôi vợ hoặc chồng tham gia sẽ chịu tiền bảo hiểm cho mình, 

bản thân mình không phải trả tiền bảo hiểm. 

 

◆Chế độ miễn đóng tiền bảo hiểm, v.v. ... 

Đối với những người gặp khó khăn đóng tiền bảo hiểm như thu nhập thấp, có chế độ miễn đóng. 

(Miễn đóng hết, miễn đóng một phần, hoãn đóng dành cho những người trẻ, miễn đóng đặc biệt 

dành cho học sinh) 

Hơn nữa, những người nhận tiền trợ cấp khuyết tặt cấp 1 hay 2, nhận tiền trợ cấp sinh hoạt theo 

pháp luật bảo hộ sinh hoạt sẽ được miễn đóng theo pháp luật. (Miễn đóng theo quy định pháp luật ) 

※Trong vòng 10 năm sau khi thời gian được thừa nhận miễn đóng kết thúc, có thể đóng sau. 

(Đóng sau) Hãy liên lạc để làm thủ tục. 

 

 

 



34 
 

◆Các loại tiền trợ cấp bạn có thể nhận 

Tiền trợ cấp cơ bản 

dành cho người 

cao tuổi 

Khi trở thành 65 tuổi sẽ được nhận. 

Tiền trợ cấp cơ bản 

dành cho những 

người bị khuyết tặc 

Có trường hợp người tham gia bảo hiểm bị khuyết tặt trước 65 tuổi 

được nhận. 

Tiền trợ cấp cơ bản 

gia tộc 

Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm tử vong, người chồng 

hay vợ có con hay con sẽ được nhận đến cuối năm khi con đó trở 

thành 18 tuổi. (Trường hợp con bị kuyết tặt thì 20 tuổi.) 

Tiền trợ cấp dành 

cho người vợ mà 

người chồng đã tử 

vong 

Khi người chồng có tư cách nhận tiền trợ cấp cơ bản đã tử 

vong trước khi nhận trợ cấp đó, người vợ sẽ được nhận từ 

60 tuổi đến 65 tuổi. 

N
hậ

n ch
ỉ  m

ột tro
ng 

ha
o loại trợ

 cấp 

Tiền trợ cấp tử 

vong tạm thời 

Khi có người đã tử vong trước khi nhận trợ cấp,  gia đình 

của người đó sẽ nhận. 

◆Trợ cấp lương hưu trọn gói 

Người đủ điều kiện quy định tất cả ①-④ làm mất tư cách tham gia Hệ thống trợ cấp quốc gia, hưu 

bổng xã hội hoặc Kyosai Kumiai và xin hoàn lại trong vòng 2 năm sau khi xuất cảnh từ Nhật Bản sẽ được 

hoàn lại Trợ cấp lương hưu trọn gói 

  

① Những người không mang quốc tịch Nhật Bản. 

② Thời gian đóng tiền bảo hiểm (Diện Bảo hiểm số 1 Hệ thống trợ cấp quốc gia hoặc Diện vào 

hưu bổng xã hội) sáu tháng trở lên. 

③ Hiện nay không cư trú tại Nhật Bản. 

④ Những người chưa có quyền để nhận tiền trợ cấp lương hưu (bao gồm tiền trợ cấp khuyết 

tật). 

Trong thời gian từ xuất cảnh khỏi và về nước chưa quá 2 năm, hãy gửi đơn đăng ký tới Cơ quan 

trợ cấp lương hưu Nhật Bản. Bạn có thể nhận đơn đăng ký tại Phòng y tế bảo hiểm. 

※Hãy liên lạc với Văn phòng tiền lương hưu nếu cần biết cụ thể. 

 

 

※Không phải là thời gian trả tiền trợ cấp bắt đầu tự động.  Để nhận tiền trợ cấp, hãy tự mình làm 

thủ tục (Yêu cầu xét đoán). 

※Trường hợp bạn không đóng đúng số tiền và kỳ hạn, số tiền trợ cấp của mình sẽ bị giảm.Có 

trường hợp không thể nhận trợ cấp nữa. 
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Chế độ hỗ trợ chi phí y tế phúc lợi là chế độ để cấp phiếu nhận hỗ trợ chi phí y tế phúc lợi và hỗ trợ 

một khoản chi phí y tế theo đơn xin từ những người đối tượng. 

 
◆Người đối tượng 

Phân loại Người đối tượng 

Trẻ em 
Trẻ em từ 0 tuổi đến trước khi nhập học vào trường tiểu học. 
(Trẻ em tròn 6 tuổi, trước ngày 31 tháng 3 đầu.) 

Những người khuyết tật, 
những người tâm thần 
nặng 

Những người có Sổ tay người khuyết tật (Cấp 1-3, một phần 
của Cấp 4) hay Sổ tay Y tế và giáo dục (Cấp A1, A2), những 
người được phân loại thành Cấp 1 của trợ cấp phụ thuộc cho 
trẻ em đặc biệt. 

Gia đình chỉ có Cha hay Mẹ 
Gia đình chỉ có Cha hay Mẹ, mẹ (cha) nuôi trẻ em dưới 18 tuổi 
và trẻ em dưới 18 tuổi hay trẻ em dưới 18 tuổi mà không có cha 
mẹ. 

Những người từ 65 tuổi đến 
74 tuổi 

Những người từ 65 tuổi đến 74 tuổi, những người trong hộ mà 

không được chịu đóng thuế thành phố, thị trấn, làng theo pháp 

luật thuế địa phương. (Tất cả đương sự, người phụ thuộc và 

người có nghĩa vụ đóng thuế không được chịu đóng thuế thành 

phố, thị trấn, làng hết.) 
 

 *Ngoài ra, có chế độ hỗ trợ dành cho những người sống một mình vì chồng hay vợ đã tử vong 
và những người cao tuổi sống một mình vì chồng hay vợ đã tử vong. 

 *Đối với hỗ trợ y tế phúc lợi ngoài hỗ trợ dành cho trẻ sơ sinh, được quy định mức độ thu 
nhập. 

 

◆Nội dung hỗ trợ 

Thành phố sẽ hỗ trợ một khoản chi phí y tế mà được quy định bảo hiểm chi trả. 

・Sau khi làm thủ tục xong, sẽ được cấp phiếu nhận hỗ trợ. Trường hợp xuất trình Phiếu nhận 

hỗ trợ với Thẻ bảo hiểm sức khỏe khi khám chữa bệnh tại cơ quan y tế trong tỉnh Shiga, chi 

phí được quy định bảo hiểm chi trả sẽ miễn phí. 

Văn phòng trợ cấp 

lương hưu Hikone, 

Phòng trợ cấp quốc gia 

Số điện thoại: 

0749-23-1114 

Văn phòng trợ cấp 

lương hưu Hikone, 

Phòng tư vấn khách 

hàng 

Số điện thoại: 

0749-23-1116 

Phòng trợ cấp 

Nenkin và bảo hiểm 

Số điện thoại: 

６５－６５１６ 

 

８．Y tế phúc lợi 福祉医療 

（１）Hỗ trợ chi phí y tế phúc lợi 福祉医療費助成 


