
 

 
Tờ riêng           Có thể tách riêng và để sử dụng

(Chú ý)chỉ dùng cho đối tượng người dưới 15 tuổi, người nhập viện dài ngày, người nhập viện dường lão 

Giấy chứng nhận ảnh chân dung thẻ My number 

 Gửi Thị trưởng Toyota                                            Năm  Tháng  Ngày  

（Người đăng kí） 

Tên  

Địa chỉ Toyotashi 

Ngày sinh  Giới tính Nam・nữ 

Số điện thoại  

Tôi xin chứng nhận người trong ảnh chân dung và người đăng kí thẻ My number  

là cùng một người   

 □ Đối với người dưới 15 tuổi  Người đại diện điền thông tin 

Tên  Quan hệ với chủ thẻ  

Số điện thoại    

 □Đối với người nhập viện dài ngày hoặc người nhập viện dưỡng lão Viện trưởng điền thông tin 

Tên cơ sở  Địa chỉ cơ sở  

Tên  Số điện thoại  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mật khẩu 
 
① Thông tin nhận dạng cá nhân chữ kí chứng thư điện tử 

                

     ※①Sử dụng chữ in hoa và chữ số từ 6 đến 16 kí tự. 

 

 

 

 

 

  

     ※②～④ Hãy ghi 4 chữ số. 
※②～④ Mật khẩu có thể giống nhau, khi đó hãy nhập vào [mật khẩu thiết lập chung]  
 

Giấy ủy thác 
Gửi thị trưởng Toyota                              Năm    Tháng    Ngày  

Địa chỉ người đăng kí Toyotashi                                          

Tên người đăng kí                                                   

      Tôi ủy thác cho người có thông tin bên dưới làm người đại diện cho tôi tiếp nhận thẻ My number,  
làm thủ tục phát hành, tiếp nhận chứng thư điện tử(bao gồm cả việc lựa chọn chữ thay thế) 

Địa chỉ người đại diện                                                

Tên người đại diện                                                   

Mật khẩu thiết 
lập chung 
②～④ 

②Chứng nhận điện tử cho 
thông tin cá nhân công khai ③Dùng cho sổ thị dân 

 

④Dùng cho bổ trợ 
thông tin trên thẻ 

                 

 

Ảnh chân dung 

 

 

✂

［Lý do ủy thác］ Check ✔ vào bên dưới 
□Ốm đau, tàn tật   □ Phòng ngừa lây lan virus corona   □ Công tác dài ngày 

Mật khẩu thiết lập riêng 


