
 
Reiwa〇  N ă m  〇 T h á n g 〇  Ngày 

 Thị trưởng Toyota 太田 稔彦 
(Con dấu được lược bỏ） 

 

Thông báo cấp thẻ My number・Chứng thư điện tử kiêm giấy tham chiếu  

Thông báo về việc Thẻ My number đã chuẩn bị xong và chuẩn bị bàn giao. Hãy kí hoặc đóng dấu vào giấy 

trả lời bên dưới, ngoài ra hãy bạn điền trước “Phiếu thiết lập mật khẩu thẻ My number Chứng thư điện tử”rồi 

đến nơi tiếp nhận đăng kí.Nếu bạn dưới 15 tuổi hoặc người bị hạn chế nhận thức thì bắt buộc phải đi cùng 

người giám hộ được pháp luật cho phép. 

 
 
 
 
 
 

 
Thông tin chi tiết nơi giao nhận thẻ. 

１ Địa điểm giao nhận và thời gian  

  Địa điểm:Ủy ban Toyota Tầng 5 tòa Đông Cửa cấp thẻ My number 

  Thời gian:Ngày thường（Trừ ngày lễ, năm mới）Sáng 8:30 đến Chiều 5:15（Ngày nghỉ tham khảo phiếu khác） 

２ Giấy tờ mang theo（Chú ý）Những giấy tờ bên dưới chỉ chấp nhận bản gốc(không nhận giấy photo) 

〇 Giấy thông báo này 

〇 Phiếu thiết lập mật khẩu thẻ My number Chứng thư điện tử（Giấy màu xanh cùng phong bì này）※Cần điền trước 

thông tin 

〇Thẻ thông báo hoặc thẻ thông báo mã số cá nhân（Chỉ những người có） 

〇Thẻ sổ thông tin gia đình (Chỉ những người có） 

〇Giấy xác minh cá nhân（Người dưới 15 tuổi hoặc người hạn chế nhận thức thì người giám hộ cũng cần xuất trình） 
 
 
 
 
 

〇Giấy tờ xác nhận quyền giám hộ（Đối với người dưới 15 tuổi hoặc người hạn chế nhận thức） 
ア Đối với người dưới 15 tuổi: Giấy chứng nhận quan hệ bố/mẹ con như sổ hộ khẩu（Không cần khi Bố/mẹ con cùng gia đình hoặc hộ khẩu gia 

đình ở Toyota） 

イ Đối với người hạn chế nhận thức Giấy tờ chứng minh có tư cách, quyền giám hộ 

 
３ Thời hạn giao nhận thẻ Tới Reiwa○Năm○Tháng○Ngày  

Đối với người không thể nhận thẻ trong thời hạn trên, hãy liên hệ đến địa chỉ bên dưới 

Ngoài ra, thông tin tại thời điểm       là cơ sở để lập phiếu này.  

Địa chỉ liên hệ   Ủy ban toyota  Phòng thị dân Cửa cấp My number 

ĐT:0565‐34‐6773 ＦＡＸ:0565‐34‐6191 ＭＡＩＬ:siminka@city.toyota.aichi.jp 

○○○－○○○○ 
Toyotashi○○町○丁目 
 
Anh/chị ○○  ○○  

【Mã số cá nhân 】 

ア Giấy tờ có ảnh còn hiệu lực được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền 1 mẫu  

Giấy phép lái xe, giấy chứng nhận lịch sử lái xe, hộ chiếu, thẻ lưu trú, sổ người khuyết tật.... 

イ Nếu không có giấy tờ ở mục ア, cần giấy tờ có ghi thông tin「Tên, ngày sinh」hoặc「Tên, địa chỉ」
2 mẫu 

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

                 Giấy trả lời          Năm  Tháng  Ngày  

Gửi Thị trưởng toyota                        
 Việc tôi đăng kí thẻ My number và chứng thư điện tử là đúng sự thật 
 
Địa chỉ Toyotashi                                    
 
Tên※                                         

※ Người dưới 15 tuổi hoặc người hạn chế nhận thức thì ghi tên người giám hộ đi cùng 


