
【ベトナム語】

国民健康保険制度について

Thông tin về Chế độ Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân 

保険証の交付、保険料の決定、支払方法 Cấp phát thẻ bảo hiểm, quyết định chi phí và cách thức thanh toán phí bảo hiểm 
日本語 ベトナム語 

日本では、いざという時に安心して病院にかかれるように、普段から

何らかの公的健康保険に加入しなければなりません。公的健康保険に

加入していれば、病院にかかったときの自己負担が一部で済みます。

会社の保険に加入していない留学生などの外国人住民も必ず国民健

康保険に加入し、病院にかからないときも月々保険料を払わなければ

なりません。 

Tại Nhật Bản, tất cả mọi người đều phải tham gia vào chế độ bảo hiểm y tế công 
cộng nào đó trong thường nhật để trong trường hợp khẩn cấp người dân có thể 
yên tâm đến bệnh viện điều trị. Nếu tham gia bảo hiểm y tế công cộng, bạn sẽ chỉ 
phải chi trả một phần viện phí của mình khi đến bệnh viện. Cư dân nước ngoài 
không có Bảo hiểm xã hội của công ty như du học sinh cũng phải tham gia Bảo 
hiểm Y tế Quốc dân và có nghĩa vụ chi trả phí bảo hiểm hàng tháng ngay cả khi 
bạn không đến bệnh viện thăm khám.  

加入手続き後、１週間程度で保険証を住民登録地に郵送します。確実

に届くように郵便局へ転居届の提出をお願いします。病気やけがをし

たとき、病院で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、

医療を受けることができます。 

※年齢などによって自己負担割合が異なります。 

小学生未満▶２割

小学生以上７０歳未満▶３割

７０歳以上７５歳未満▶２割または３割

Thẻ bảo hiểm sẽ được gửi bằng đường bưu điện đến địa chỉ cư trú của bạn trong 
vòng 1 tuần sau khi làm thủ tục đăng kí. Để đảm bảo thẻ bảo hiểm có thể đến 
đúng địa chỉ, bạn cần phải thực hiện thủ tục đăng kí địa chỉ tại bưu điện. Khi bạn 
ốm đau hoặc bị thương, nếu bạn xuất trình Thẻ bảo hiểm cho bệnh viện, thì bạn 
chỉ phải chi trả 1 phần viện phí nhưng vẫn có thể tiếp nhận trị liệu. 
※Tùy theo độ tuổi, tỉ lệ tự chi trả sẽ thay đổi. 
Từ tiểu học trở xuống: 20%
Từ tiểu học đến dưới 70 tuổi: 30%
Từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi: 20% hoặc 30%  

保険料は手続きをした月の翌月から加入している月に応じて毎月支

払うことになります。(ただし、４月～５月加入の場合のみ、７月から

になります。) 

Phí bảo hiểm sẽ phải trả hàng tháng kể từ tháng sau tháng làm thủ tục. (Tuy nhiên, 
trường hợp làm thủ tục gia nhập trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 5, phí bảo 
hiểm sẽ bắt đầu chi trả từ tháng 7.) 

保険料についてのお知らせと納付書は、支払いが始まる月の中旬に郵

送します。 

Giấy thông báo và phiếu đóng tiền bảo hiểm sẽ được gửi vào giữa tháng của tháng 
bắt đầu phải nộp. 

保険料の決定通知書と納付書は、毎年７月中旬に郵送します。 Giấy thông báo quyết định số tiền chi trả và phiếu đóng tiền bảo hiểm sẽ được gửi 
bằng đường bưu điện vào giữa tháng 7 hằng năm.  

１年分の保険料は、７月から翌年の３月までの９回に分けて支払うこ

とになります。 

Phí bảo hiểm của 1 năm sẽ được trả góp trong 9 lần từ tháng 7 năm nay đến tháng 
3 năm sau. 

保険料額は前年(１月～１２月)の所得から計算します。 Số tiền phí bảo hiểm năm nay được tính theo thu nhập của năm trước (thu nhập 
từ tháng 1 đến tháng 12). 

支払いは口座振替にしてください。なお、口座振替の手続きには日数

がかかるため手続きが完了するまでに支払いの期限がくる場合は納

付書で支払うことになります。もし、二重の支払いになった場合はお

返しします。 

Về thanh toán, vui lòng thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng. Ngoài ra, thủ tục 
đăng kí thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng sẽ mất thời gian, do đó trường 
hợp thủ tục chưa hoàn tất nhưng hạn đóng tiền đã đến, việc thanh toán sẽ được 
thực hiện thông qua Phiếu đóng tiền. Trường hợp đóng tiền nhiều lần cho cùng 1 
tháng, sẽ được hoàn trả phần đóng dư.  

口座振替の手続きをすると、保険料は指定したあなたの口座から、毎

月引き落とされます。口座のお金が不足していると引き落としができ

ませんので、注意してください。 

Nếu làm thủ tục đăng kí thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng thì phí bảo hiểm 
sẽ được rút tự động hàng tháng từ tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu trong tài 
khoản ngân hàng không đủ tiền thì phí bảo hiểm sẽ không rút được. Vì vậy hãy 
chú ý nạp đủ tiền vào tài khoản. 

口座振替の手続きをするときは、世帯主の方が区役所の市民保険年金

課か料金課へ自分名義の金融機関のキャッシュカードを持ってきて

ください。わからないことがあれば、区役所の市民保険年金課か料金

課に聞いてください。 

Khi làm thủ tục đăng kí thanh toán chuyển khoản ngân hàng, chủ hộ gia đình hãy 
mang theo thẻ ngân hàng chính chủ đến Bộ phận Bảo hiểm hưu trí của Ủy ban 
Quận hoặc Bộ phận Thu ngân để làm thủ tục. Nếu có điều gì không rõ, vui lòng 
hỏi tại Bộ phận Bảo hiểm hưu trí của Ủy ban Quận hoặc Bộ phận Thu ngân. 

口座振替でない場合は納付書を使って、金融機関やコンビニでも支払

いできます。 

Trường hợp không có tài khoản ngân hàng, bạn có thể sử dụng Phiếu đóng tiền 
để chi trả tại Tổ chức tín dụng hoặc cửa hàng tiện lợi. 



岡山市外に転出する前には、必ず区役所の市民保険年金課などで転出

届を提出してください。また、日本での滞在を終えて出国することが

決まったら、早急に区役所の市民保険年金課などで出国届を提出して

ください。これらの手続きによって、これまでに支払った保険料を精

算し、追加の支払いや納めた保険料の払い戻しがある場合がありま

す。 

Trước khi chuyển ra khỏi thành phố Okayama, nhất định phải nộp giấy chuyển 
vùng tại Bộ phận Bảo hiểm hưu trí của Ủy ban Quận. Ngoài ra, nếu thời hạn lưu 
trú tại Nhật Bản kết thúc và có quyết định xuất cảnh, hãy nhanh chóng đến Bộ 
phận Bảo hiểm hưu trí của Ủy ban Quận để nộp Giấy xuất cảnh. Tùy thuộc vào 
các thủ tục này, phí bảo hiểm đã trả từ trước cho đến thời điểm làm thủ tục sẽ 
được quyết toán. Sẽ có trường hợp phải đóng thêm hoặc được hoàn tiền do đóng 
quá mức yêu cầu.   

保険料の減免・支払相談 Miễn giảm phí bảo hiểm・Thảo luận về thanh toán phí bảo hiểm 

毎月の保険料の支払いを怠った場合、次の措置をとります。 

・督促状を送付し、保険料に延滞金を課して請求します。 

・保険証の有効期間を短くします。 

・保険証の返還を求め、資格証明証を交付します。（医療費は１０割負

担となります。） 

Trường hợp chậm trễ trong việc đóng tiền bảo hiểm hàng tháng thì sẽ bị áp dụng 
các biện pháp sau: 
・Nhận thư nhắc nhở yêu cầu thanh toán phí bảo hiểm bao gồm cả tiền phạt do 
đóng chậm. 
・Bị rút ngắn thời hạn hiệu lực của Thẻ bảo hiểm. 
・Bị yêu cầu trả lại Thẻ bảo hiểm và cấp phát “Giấy chứng nhận tư cách”. (Viện 
phí sẽ tự chi trả 100%) 

保険料の滞納を続けた場合、次の措置をとります。 

・滞納した保険料分の預金や給与等を差押えます。 

Trường hợp kéo dài tình trạng không đóng tiền bảo hiểm đúng thời hạn, thì sẽ bị 
áp dụng biện pháp sau: 
・Bị cưỡng chế trừ tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc từ tiền lương bằng với số 
tiền bảo hiểm không đóng đúng thời hạn. 

世帯の状況等によっては、保険料の減免が受けられる場合がありま

す。日本語が話せる友人等と各区役所市民保険年金課又は各支所総務

民生課までお越しください。 

Tùy theo tình trạng hộ gia đình, có trường hợp sẽ được miễn giảm tiền bảo hiểm. 
Vui lòng đi cùng người có thể nói tiếng Nhật (như bạn bè…) đến Bộ phận Bảo hiểm 
hưu trí của Ủy ban Quận hoặc Bộ phận Phân sở tổng vụ dân sinh để thảo luận về 
việc xin miễn giảm.   

支払方法が分からないときや支払いが難しい場合は、料金課に相談し

てください。 

Trường hợp có thắc mắc về cách thức thanh toán hoặc gặp khó khăn trong vấn đề 
chi trả, vui lòng đến thảo luận tại Bộ phận Thu ngân. 

【問い合わせ先】 

・制度及び出国に関するお問合せ先 

 北区役所市民保険年金課 TEL：(086)803-1130 

 中区役所市民保険年金課 TEL：(086)901-1617 

 東区役所市民保険年金課 TEL：(086)944-5022 

 南区役所市民保険年金課 TEL：(086)902-3517 

・納付相談先 

財政局税務部料金課 TEL：(086)803-1641～1644 

（土・日曜、祝日除く 8時 30 分～17 時 15 分。 

お問い合わせは日本語のみに対応しております。） 

【参考】 

岡山市外国人総合相談窓口  TEL：086-803-1128 

（土・日曜、祝日除く９時～１６時）

【Thông tin liên lạc】
※Thông tin liên lạc liên quan đến Chế độ và Xuất cảnh:
・Bộ phận Bảo hiểm hưu trí ,Ủy ban Quận Kita 

TEL：(086)803-1130 
・Bộ phận Bảo hiểm hưu trí ,Ủy ban Quận Naka  

TEL：(086)901-1617 
・Bộ phận Bảo hiểm hưu trí ,Ủy ban Quận Higashi  

TEL：(086)944-5022 
・Bộ phận Bảo hiểm hưu trí ,Ủy ban Quận Minami  

TEL：(086)902-3517 
※Địa điểm đóng tiền và thảo luận:
・Bộ phận Thu ngân, Phòng Thuế vụ, Cục Tài chính   

TEL：(086)803-1641~1644 
(Thứ 2~Thứ 6: 8:30~17:15. Ngày nghỉ: Cuối tuần & Ngày Lễ. Mọi thắc mắc chỉ giải 
đáp bằng tiếng Nhật.) 

【Tham khảo】
・Quầy Tư vấn Tổng hợp dành cho người ngoài tại Thành phố Okayama  

TEL：086-803-1128 
(Thứ 2~Thứ 6: 9:00~16:00. Ngày nghỉ: Cuối tuần & Ngày Lễ.)


