
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① Hãy đánh dấu ✓ vào cột (□) để xác nhận rằng “Tất cả các thành 

viên trong gia đình không có ai phụ thuộc vào người thân khác đang 

chịu thuế cư trú năm độ 2022 (trong cả năm 2021). 

(Tham khảo) Hộ gia đình đơn thân của sinh viên đại học đang phụ thuộc vào 

cha mẹ đang chịu thuế cư trú hoặc Hộ gia đình có cha mẹ đang phụ thuộc 

vào con cái đang chịu thuế cư trú thì không thuộc đối tượng chi trả. 

Ví dụ cách ghi 

⑥ Chỉ những người gặp khó khăn trong việc nhận chi trả bằng chuyển khoản, chẳng hạn như 

những người không có tài khoản ngân hàng, sống ở nơi xa rất xa với ngân hàng, v.v.. mới có 

thể chọn thanh toán bằng tiền mặt. 

※Không thể nhận tiền mặt vào ngày nộp đơn xác nhận. 

Chúng tôi sẽ gửi Giấy thông báo quyết định qua đường bưu điện vào vài ngày sau, vì vậy vui 

lòng đến Cửa sổ vào ngày, giờ được ghi trên Giấy thông báo quyết định (chỉ các ngày thường), 

mang theo Giấy thông báo quyết định, giấy tờ xác minh danh tính. 

② Đánh dấu ✓ vào cột (□) để xác nhận 

rằng “Không ai trong gia đình bạn có thu 

nhập mà chưa khai báo thuế cư trú hoặc 

chưa khai thuế cuối năm”, thuế cư trú không 

liên quan thu nhập có chịu thuế hay không. 

※Chỉ trường hợp có dấu check

（「✓」）trong cả ①②③, thì bạn 

có thể nhận được trợ cấp vì đủ 

điều kiện nhận trợ cấp này. 

④ Hãy điền "Họ tên chủ hộ", 

"Ngày tháng năm xác nhận 

không có sự khác biệt trong 

nội dung đã ghi", "Số điện 

thoại liên lạc được trong 

ngày". 

⑤ Chỉ trường hợp cột tài 

khoản chi trả phần trên bị 

trống hoặc tài khoản có sự 

thay đổi do đang làm lại, thì 

đánh dấu ✔ vào □, hãy ghi thông 

tin tài khoản muốn chuyển lần này, 

và dán bản sao Sổ ngân hàng, bản 

sao Giấy tờ xác minh danh tính 

vào mặt sau. 

※Hãy ghi tài khoản của người có 

quyền nhận (chủ hộ thuộc đối 

tượng được nhận). 

③ Đánh dấu ✓ vào cột (□) để 

xác nhận rằng không phải gia 

đình đã từng nhận được "Trợ cấp 

đặc biệt tạm thời dành cho gia 

đình miễn thuế cư trú" (miễn thuế 

và sinh kế thay đổi đột ngột) hoặc 

hộ gia đình tương đương gồm cả 

người là chủ hộ). 

【ベトナム語】 



 

 

 

   

【参考】代理人が受給する場合に、世帯主本人との関係性が分かる書類一覧表 

 

【代理確認（受給）を行う場合の記入欄】

世帯主本人に代わって、代理人が内容確認や受給する場合には、世帯主が以下の欄を記入してください。

(代理人は、令和4年6月1日時点で世帯主と同一世帯の方、法定代理人の方、親族等）

明治・大正・昭和・平成

年 月 日
日中に連絡可能な電話番号 （　　　）

上記の者を代理人と認め、

確認・請求  を委任します。

受給    ←法定代理の場合は、

確認・請求及び受給 　  委任方法の選択は不要です。

【添付書類の貼付欄】

チェックリスト（以下の項目について必ずご確認の上、確認後はチェック欄（□）に✔を入れてください。）

□

□

□ ③添付書類に漏れはない。（代理受給の場合、世帯主との関係性が確認できる書類の写し　等）

代

理

人

フリガナ 世帯主との

関係
代理人生年月日 代理人住所・電話番号

代理人氏名

世帯主氏名

署名（又は記名押印）

　

　　　　　　　　　　　　　【振込先金融機関口座確認書類】

　　　　受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳の見開き

　　　　 部分の写し、なければキャッシュカードの写し

　　　表面の上の「支給口座」欄に記載された口座以外の口座への振込を希望される場合や、「支給口座」

　　 　欄に口座の記載がない場合は、表面の下の「受取口座記入欄」に記入した振込を希望する口座の確認

　　　 書類を提出してください。

　

　

　　　　　　　　　　【本人（代理人）確認書類 】

　　　　　　　マイナンバーカード（写真付の面のみ）、運転免許証、パスポート等の写し

　　　　　　※日本国籍を有しない方の本人確認書類

　　　　　　　　在留カード（表と裏）、特別永住者証明書

　　　　　　※代理人が確認（受給）する場合

　　　　　　　　世帯主の本人確認書類の写しと代理人の本人確認書類の写し

　　　　　　　　代理人が確認（受給）する場合の添付書類は、記載例をご確認ください

　

　　  表面の上の「支給口座」欄に記載された口座以外の口座への振込を希望される場合や、　「支給口座」

　  　欄に口座の記載がない場合、現金による支給を希望される場合、代理人が確認（受給）する場合には有効

　　　期限内の本人（代理人）確認書類の写しを提出 してください。

②表面上の「支給口座」欄に印字された口座以外の口座へ振込を希望する場合や、「支給口座」

欄に振込口座の印字がない場合は、口座確認書類と本人確認書類の写しが貼付されている。

①記入した項目に記載漏れ、記載誤りはない。（表面の確認欄①②③の左側に「レ」が記入され

ている。世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号が記入されている　等）

臨時特別給付金の

MẶT SAU 

⑦ Nếu người đại diện chỉ xác 

nhận (thụ hưởng) thì Chính 

chủ hộ hãy ghi vào khung này. 

Nếu người đại điện ghi thì hãy 

đóng dấu ký tên bằng Tên của 

Chủ hộ tại cột Họ tên chủ hộ. 

⑧ Khi người đại diện xác nhận 

(thụ hưởng) thì cần có bản sao 

giấy tờ xác minh của chủ hộ và 

người đại diện.  

Nếu người đại diện nhận thụ 

hưởng, vui lòng đính kèm giấy 

tờ chứng minh mối quan hệ với 

chủ hộ (tham khảo bảng bên 

dưới). 

⑨ Sau khi xác nhận tất cả các 

mục trong danh sách, hãy đánh 

dấu ✓ vào cột (□). 


