
 

 

Thủ tục khi chủ sở hữu không thể đến nhận thẻ

Vì một số lí do bất khả kháng được liệt kê ở bên dưới như ốm đau, tàn tật mà chủ thẻ không thể đến cơ quan cấp thẻ, chủ thẻ có 

thể ủy thác cho người khác đến làm thủ tục nhận giúp thẻ. 

Những lí do bất khả kháng được 

chấp nhận 

 Ốm đau, bị tàn tật khó có khả năng đến cơ quan cấp thẻ 

 Trẻ em 

 Những người công tác dài ngày(trong ngoài nước)  

 Khi áp dụng hạn chế ra ngoài nhằm phòng ngừa lây lan virus corona 

Được chấp nhận trong một khoảng thời gian như biện pháp khẩn cấp  

Chú ý Hãy chuẩn bị bản gốc những giấy tờ dưới dây Không dùng bản photo  

Cần mang Chuẩn bị xong đánh☑  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Chú ý Giấy tờ xác minh cá nhân khi ủy thác khác với giấy tờ khi chủ thẻ trực tiếp nhận thẻ 

※ Danh sách giấy xác minh cá nhân 

Các loại giấy tờ ở bên phải có dán ảnh 

và còn hiệu lực  

Giấy phép lái xe, giấy chứng nhận lịch sử lái xe, hộ chiếu, sổ người tàn tật, sổ tay 

bảo hiểm phúc lợi tâm thần, sổ tay hỗ trợ trí tuệ, thẻ lưu trú, thẻ vĩnh trú... 

Giấy tờ có ghi Tên Ngày sinh hoặc

Tên Địa chỉ

Thẻ bảo hiểm y tế, phiếu khám bệnh, thẻ trợ cấp y tế, thẻ học sinh, sổ hưu trí, thẻ 

nhân viên... 

Giấy chứng nhận ảnh chân dung 
Dùng mẫu giấy chứng nhận ảnh chân dung Tờ riêng . Chú ý Chỉ sử dụng cho: 

người dưới 15 tuổi, người nhập viện dài ngày, người nhập viện dường lão 

Giấy xác minh việc chủ thẻ không đến được cơ quan cấp thẻ

Ốm đau, tàn tật... 

Phiếu chuẩn đoán bệnh, kế hoạch nhập viện, sổ tay tàn tật, sổ tay hỗ trợ trí tuệ, sổ 

tay BH phúc lợi tâm thần, thẻ BH điều dưỡng Xác nhận cần hỗ trợ diều dưỡng , 

giấy chứng nhận nghỉ dưỡng bệnh đặc thù , hợp đồng nhập viện dưỡng lão.... 

Trẻ em Không cần 

Công tác dài ngày (trong ngoài nước) Giấy xác thực công tác dài ngày như chỉ thị của công ty 

Khi áp dụng biện pháp hạn chế ra ngoài 

phòng ngừa virus corona 

Tờ ủy thác Tờ riêng Lí do ủy thác:Hãy check vào mục Phòng ngừa lây lan dịch 

Virus corona  Chú ý Dưới 15 tuổi không cần giấy ủy thác. 

 Giấy cấp My number thông báo phát hành 

chứng thư điện tử kiêm giấy tham chiếu 

Chú ý  Điền vào ô trả lời 

 Giấy chứng minh cá nhân

 Giấy chứng minh của người đại diện

 Giấy xác nhận quyền đại diện 

 Giấy thông báo đăng kí hoặc thông báo mã số 

cá nhân Chỉ những người có  

 Sổ thông tin gia đình Chỉ những người có  

 Giấy xác minh việc chủ thẻ không đến được 

cơ quan cấp thẻ ※  

Một trong những giấy tờ trong danh sách ※  

 A 2 mẫu  

 A, B mỗi loại 1 mẫu  

 B 3 mẫu 1 trong 3 mẫu có dán ảnh

 B 2 mẫu và C chứng nhân ảnh chân dung(Tờ riêng )

Một trong những giấy tờ trong danh sách ※  

 A 2 mẫu  

 A, B mỗi loại 1 mẫu

Đối với người dưới 15 tuổi  

 Giấy chứng nhận bố/mẹ con như sổ hộ khẩu Không cần 
khi cùng trong gia đình hoặc hộ khẩu gia đình ở toyota  

Đối với người hạn chế nhận thức 

Giấy tờ chứng minh có tư cách, quyền giám hộ 

Ngoài những đối tượng trên 

 Tờ ủy thác và thiết lập mật khẩu( tờ riêng được chủ 
thẻ ghi, cho phong bì dán kín để người ủy thác mang đến. 

 


