
越前市の外国人相談窓口
Cổng tư vấn cho người nước ngoài

ở thành phố Echizen

こんにちは!!
BOA TARDE!!

你好！！
CHÀO BUỔI CHIỀU!!

GOOD AFTERNOON!!



内容 Nội Dung

Tư vấn・Phiên dịch・Hỗ trợ dịch văn bản

Nhân viên nước ngoài,Nhân viên tư vấn （Bộ phận tư vấn tổng hợp）

Toàn thể bao gồm 9 nhân viên.

Nhân viên đối ứng Bồ Đào Nha 2 người.

Nhân viên tư vấn 3 người（Nhân viên hợp đồng ）

Tư vấn tiếng TQ một người.（Nhân viên hợp đồng ngắn hạn）

Từ tháng 1 năm 2020 bộ phận tư vấn Tổng hợp ONE TOP chúng tôi đã khai 
thác thêm phần tư vấn tiếng Việt Nam,tiếp nhâhn tư vấn vào thư 4,thứ 5 
hàng tuần.Tiếp ứng bằng máy đa ngôn ngữ,có thể dịch ra 13 ngôn ngữ bao 
gồm các phần dịch văn bản.



相談 TƯ VẤN
Tiếp nhận tư vấn các nội dung quan trọng đến sinh hoạt

● Thủ tục giấy chứng nhận kết hôn, li hôn , khai sinh , chứng nhận tử

● Thủ tục , các chế độ liên quan đến bảo hiểm quốc dân, Nenkin(lương hưu)

● Thủ tục , các chế độ liên quan đến nhập học , thôi học ở nhà trẻ

● Thủ tục , các chế độ liên quan đến trợ cấp trẻ em , phí trị liệu trẻ em

● Thủ tục , các chế độ liên quan đến việc chuyển nhà đến hay đi trong thành phố

● Phân loại rác và ngày thu rác

● Khám sức khỏe cho em bé, tiêm phòng,kiểm tra ung thư…

● Thủ tục , chế độ hỗ trợ cho người tàn tật.

● Thủ tục nhập học , đăng kí hỗ trợ tiểu học

● Tư vấn giáo dục trẻ em



THÔNG DỊCH
Tiếp nhận thông dịch tất cả các nội dung yêu cầu của khách

ở các cổng đối ứng

● Cổng tư vấn tổng hợp : thủ tục chuyển địa chỉ

● Phòng bảo hiểm lương hưu : thủ tục chế độ gia nhập bảo hiểm , lương hưu

● Phòng phúc lợi : thủ tục chế độ liên quan đến hỗ trợ , bảo hộ cho người tàn tật

● Phòng phúc lợi trẻ em : đăng kí phí trị liệu trẻ em , đăng kí gia đình thành viên, tư vấn
giáo dục trẻ em

● Phòng kiến trúc nhà cửa : thủ tục , các chế độ liên quan đến việc chuyển nhà đến hay đi
trong thành phố

● Phòng khuyến học : thủ tục đăng kí học bổng , khuyến học..

● Phòng quản lí nước : thủ tục đóng , mở nước các đường ống



Ngoài ra ( hướng dẫn)

● An định công việc ( chế độ bảo hiểm thất nghiệp) 

● Thủ tục xuất nhập quốc ( xin Visa)

● Hiệp hội xe –Cục giao thông đường bộ (thủ tục đổi tên chủ xe)

● Phòng lương hưu : (Hệ thống gộp một lần, lương hưu, hệ 
thống thanh toán một lần cho bà bầu, v.v.)

● Bệnh viện (thủ tục nhập viện, điều trị)

● Lãnh sự quán (đơn xin hộ chiếu, thông báo khai sinh, v.v.)

● Chỉ đường



Nội dung tư vấn và số lượng
Phòng thị dân
（住民票、印鑑登録など）

2247

Phòng thuế
（納税、所得・納税証明書など）

959

Phòng bảo hiểm
（国民健康保険、国民年金など）

289

Ban phúc lợi xã hội
（保育園、児童手当など）

170

Ban quản lí nhà cửa
（市営住宅など）

115

Khuyến học
（幼稚園・小中学校など）

33

Phòng bảo vệ sức
khỏe
（予防接種、検診など）

88

Phòng chính sách môi
trường
（ゴミなど）

43

Phòng quản lí nước
（水道料金など）

21

Ngoài ra ( trong tỉnh) 23

Ngoài tỉnh
（道案内、入国管理局など）

315

Tổng 4303

Số vụ tư vấn năm 2019
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SỐ người nước ngoài sống tại thành phố ECHIZEN

Braxin 3,203

Trung Quốc 230

Philippin 235 

Việt Nam 508 

Triều Tiên
Hàn Quốc

97

Thái Lan 19 

Mỹ 9 

Campuchia 105

Khác 115

Tổng cộng 4,521
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Dân số theo quốc Tịch

（Ngày 1 tháng 4 năm 2020Hiện tại）



Dân số người nước ngoài tại thành phố Echizen (2020)

Tháng giêng Tháng hai Tháng ba Tháng tư

Braxin 2,742 2,886 3,073 3,203 

Trung Quốc 240 239 237 230 

Philippin 235 235 238 235 

Việt Nam 552 559 511 508 

Triều Tiên Hàn
Quốc

97 97 97 97 

Thái Lan 23 23 19 19 

Mỹ 10 10 9 9 

Campuchia 98 101 105 105 

Khác 117 112 115 115 

Tổng cộng 4,114 4,262 4,404 4,521 



Trang chủ tiếng nước ngoài thành phố Echizen


