
Rẻ hơn, nhanh hơn và đơn giản hơn so với văn phòng quận! Có thể xin cấp nhiều loại giấy
chứng nhận tại máy photocopy đa năng ở các cửa hàng tiện lợi, v.v.

福岡市 DX戦略課
検索福岡市の新常識

※Cần có thẻ Mã Số Cá Nhân

đặt
lịch　

※

Tôi sẽ không 
xếp hàng
văn phòng quận!

Ngừng việc
đợi 2-3 tiếng

trong mùa
chuyển nhà!

Xin cấp giấy chứng nhận
cư trú và các giấy tờ
khác ở cửa hàng tiện lợi!

Không cần đến văn phòng! Chỉ cần nhập thông tin từ ứng dụng "Mynaportal" là bạn có thể hoàn
thành "Thông báo chuyển đi" - thủ tục cần thiết khi chuyển ra khỏi thành phố Fukuoka.

Hoàn thành thông báo
chuyển đi chỉ với điện
thoại thông minh!

Được ưu tiên tiếp nhận tại quầy giao dịch! Đối với các thủ
tục tại văn phòng quận liên quan đến việc chuyển chỗ ở,
bạn có thểrút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi bằng việc đặt lịch trước khi đến văn phòng.

Thủ tục chuyển nhàthật dễ
dàng khi đặt lịch trước!

Quick!

thông
báo
chuyển
đi



《Quy trình chuyển nhà thông thường》 Nộp thông báo
chuyển đi trực tuyến!

※Chỉ có tiếng Nhật

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

Xin cấp giấy chứng nhận
cư trú và các giấy tờ

khác ở cửa hàng tiện lợi!

Cấp nhiều loại giấy
chứng nhận tại

cửa hàng tiện lợi

Hoàn thành thông báo chuyển
đi chỉ với điện thoại thông minh!

Thông báo chuyển
đi trực tuyến

Thủ tục chuyển nhà thật dễ dàng
khi đặt lịch trước!

Đặt lịch trực tuyến
thủ tục chuyển nhà

Đăng ký
Chuẩn bị

các giấy tờ
cần thiết

Hợp đồng
Bàn giao chìa

khóa/
Dọn vào nhà

Thủ tục
chuyển đến
và chuyển đi

Những mục cần thiết

Những mục cần thiết Những mục cần thiết
●Thẻ Mã Số Cá Nhân
●Mã PIN (4 chữ số)
●Lệ phí cấp giấy chứng nhận ●Thẻ Mã Số Cá Nhân

●Mã PIN (4 chữ số và 6 - 16 ký
　tự chữ và số tiếng Anh)
●Điện thoại thông minh hoặc
　PC tương thích

●Điện thoại thông minh hoặc PC

●Thông báo thay đổi địa chỉ 
　(thông báo chuyển đến, thông
　báo chuyển nơi cư trú, thông
　báo chuyển đi)
●Các thủ tục liên quan đến thông
　báo thay đổi địa chỉ như sau
　Trợ cấp chi phí y tế cho trẻ em,
　trợ cấp trẻ em, bảo hiểm y tế
　quốc gia, v.v.

●Bản sao giấy chứng nhận cư trú
●Giấy chứng nhận đăng ký con dấu
Từ 6:30 đến 23:00 hàng ngày

Bạn cũng có thể xin cấp ở các địa
điểm (bằng các phương thức) sau
●Góc dịch vụ giấy chứng nhận
●Bưu điện
●Yêu cầu gửi bưu điện

●Giấy chứng nhận hộ tịch cho cả
　gia đình (hoặc cá nhân)
●Bản sao phụ lục sổ hộ tịch
9:00-17:00 các ngày trong tuần

Trường hợp không có
Thẻ Mã Số Cá Nhân

Khoảng 15 phút

Đến quầy giao dịch vào
ngày giờ đặt lịch

Ưu tiên tiếp nhận
Trường hợp không có
Thẻ Mã Số Cá Nhân

●Bạn cũng có thể gửi thông báo
　chuyển đi qua đường bưu điện.

Xem chi tiết tại đây!

https://fukuoka-shinjoshiki.jp

検索福岡市の新常識

thông
báo
chuyển
đi

Thời gian có thể cấp

Thời gian cần thiết để nhập

Khoảng 10 phút

Thời gian cần thiết để nhập

Thủ tục có thể đặt lịch

đặt
lịch　

Quick!

Các dịch vụ trên đều tiện lợi khi bạn dọn vào ở hay khi chuyển nhà.

Thông tin thường thức
mới về thành phố Fukuoka

Trang web đặc biệt

Thông tin thường thức
mới về thành phố Fukuoka

Trang web đặc biệt

Xin cấp giấy chứng nhận
cư trú và các giấy tờ

khác ở cửa hàng tiện lợi!

Trong các thủ tục tại
văn phòng quận, dịch

vụ đặt lịch trực tuyến thủ
tục chuyển nhà thật tiện lợi!


