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Thủ tục khi chuyển nhà 
 
 
○ Thông báo hủy hợp đồng thuê nhà 
Nếu bạn sống trong nhà cho thuê, bạn cần thông báo cho chủ nhà về việc hủy hợp đồng thuê nhà từ 1 ~ 2 tháng trước 
ngày muốn hủy hợp đồng. Thủ tục cụ thể được mô tả trong hợp đồng thuê nhà. (Cũng có trường hợp phải có thông báo 
hủy hợp đồng bằng văn bản.) 
 
 
○ Yêu cầu công ty chuyển nhà 
Có rất nhiều công ty chuyển nhà ở Nhật Bản. Khi yêu cầu, bạn nên nhận báo giá từ nhiều công ty. Cũng có một số công 
ty cho thuê xe sẽ cho bạn thuê xe nếu bạn tự chuyển nhà. 
 
 
○ Xử lý rác khi chuyển nhà, v.v... 
Nếu cùng một lúc bạn vứt một lượng rác lớn do chuyển nhà thì thành phố sẽ không thu gom. Hãy tự mình mang đến 
Trung tâm xử lý tổng hợp phía tây, hoặc liên hệ với công ty được cấp phép của thành phố (Hợp tác xã hỗ trợ môi 
trường Nishimiya, 0798-36-7806) để yêu cầu thu gom. 
Tuy nhiên, những loại rác sau đây thành phố sẽ không thể thu gom và xử lý được, vì vậy vui lòng làm thủ tục theo quy 
định. 
・ Máy móc thuộc đối tượng của Luật Tái chế thiết bị gia dụng (máy điều hòa, tivi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy 

quần áo) 
・ Máy tính gia đình 
・ Xe mô tô và xe đạp điện 
・ Bình gas, bình cứu hỏa, ắc quy, lốp xe, v.v... 
 
 
○ Thủ tục trước khi chuyển nhà 
(1) Điện, gas, nước 
 Hãy thông báo cho văn phòng kinh doanh nơi bạn đang sống và nơi ở mới của bạn về địa chỉ, tên, số điện thoại và 

ngày chuyển nhà. 
 Lúc này, bạn nên ghi lại “mã số khách hàng” được ghi trên phiếu đọc công tơ hoặc biên lai tiền điện, gas, nước. 
Tại thành phố Nishinomiya  
・ Công ty Kansai Electric Power                          0800-777-8810 
・ Văn phòng Hyogo, Trung tâm chăm sóc khách hàng của công ty Osaka Gas  0120-7-94817 
・ Trung tâm tiếp nhận qua điện thoại của Cục cấp thoát nước thành phố Nishinomiya  
 Bắt đầu sử dụng, ngừng sử dụng, rò rỉ nước, nước chảy yếu, v.v... 
                0798-32-2201 
                0797-61-1703 
                               078-904-2481 
 
(2) Điện thoại 
  Hãy thông báo cho NTT về ngày chuyển nhà và địa chỉ nơi ở mới của bạn. (Số điện thoại là “116” không có mã 

vùng). 
 Nếu bạn có hợp đồng với một công ty điện thoại khác, vui lòng liên hệ với từng công ty. 
  Điện thoại sẽ rất hữu ích nếu có thể sử dụng trong ngày chuyển đi. Bạn nên cắt điện thoại vào ngày sau khi chuyển 

đi. 
 
(3) Thư 
  Sau khi hoàn thành thủ tục, thư sẽ được chuyển đến địa chỉ mới của bạn trong 1 năm. Tại bưu điện gần bạn, hãy 
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lấy phiếu “Đăng ký đổi địa chỉ”, điền vào các mục cần thiết và đưa đến quầy của bưu điện hoặc cho vào thùng thư. 
   https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/ 
 
 
(4) Tổ chức tài chính 
  Hãy liên hệ để thay đổi địa chỉ. Vui lòng liên hệ với tổ chức tương ứng để biết thủ tục. 
 
(5) Bảo hiểm y tế quốc gia (người từ 74 tuổi trở xuống), hệ thống y tế dành cho người cao tuổi giai đoạn sau (người từ 

75 tuổi trở lên và người từ 65 tuổi trở lên được xác nhận là bị mắc một số khuyết tật được quy định) 
 Người tham gia nộp lại thẻ bảo hiểm y tế quốc gia và thẻ bảo hiểm y tế người cao tuổi giai đoạn sau tại quầy phụ 

trách của các thành phố, quận, thị trấn, làng xã. 
 Tại thành phố Nishinomiya, hãy nộp tại Ban bảo hiểm sức khỏe quốc gia, Tòa thị chính thành phố Nishinomiya  

0798-35-3117 
Ban bảo hiểm y tế người cao tuổi của Tòa thị chính thành phố Nishinomiya 0798-35-3192 

 
(6) Thủ tục chuyển trường (chuyển đi) (trường tiểu học, trung học cơ sở, trường thuộc hệ thống giáo dục bắt buộc) 
 Thông báo với trường đang theo học về thời gian chuyển đi, v.v... 
 Tại thành phố Nishinomiya, hãy thông báo với Ban học vụ của Ủy ban giáo dục thành phố Nishinomiya    

0798-35-3850 
 
 
○ Những việc đăng ký cần thực hiện sau khi chuyển đi 
(1) Đăng ký thay đổi địa chỉ 
 Hãy làm thủ tục thay đổi địa chỉ tại cơ quan hành chính thành phố, quận, thị trấn, làng xã của nơi ở mới trong vòng 

14 ngày sau khi chuyển đi. 
 Ở thành phố Nishinomiya, hãy đến Ban cư dân thành phố của Tòa thị chính thành phố Nishinomiya 0798-35-3108 

hoặc các chi nhánh, trung tâm dịch vụ, trung tâm Akuta Nishinomiya station (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) 
 
(2) Đăng ký con dấu 
 Nếu cần, hãy nộp đơn đăng ký con dấu mới cho cơ quan hành chính thành phố, quận, thị trấn, làng xã của nơi ở 

mới. 
 Tại thành phố Nishinomiya, hãy đến Ban cư dân thành phố của Tòa thị chính thành phố Nishinomiya 

0798-35-3108 hoặc các chi nhánh, trung tâm dịch vụ, trung tâm Akuta Nishinomiya station (trừ thứ bảy, chủ nhật 
và ngày lễ) 

 
(3) Người tham gia bảo hiểm y tế quốc gia (người từ 74 tuổi trở xuống), hệ thống y tế dành cho người cao tuổi giai 

đoạn sau (người từ 75 tuổi trở lên và người từ 65 tuổi trở lên được xác nhận là bị mắc một số khuyết tật được quy 
định) 

 Hãy nộp đơn đăng ký tham gia cho cơ quan hành chính thành phố, quận, thị trấn, làng xã của nơi ở mới. 
 Tại thành phố Nishinomiya, hãy nộp tại Ban bảo hiểm y tế quốc gia của Tòa thị chính thành phố Nishinomiya

 0798-35-3117 
   Ban bảo hiểm y tế người cao tuổi của Tòa thị chính thành phố Nishinomiya   0798-35-3192 
 
 
(4) Giấy phép lái xe ô tô  
 Mang theo giấy chứng nhận địa chỉ mới (giấy chứng nhận cư trú, v.v...) và đến sở cảnh sát của tỉnh hoặc trung tâm 

cấp đổi giấy phép lái xe để thay đổi địa chỉ trên giấy phép lái xe. 
 Tại thành phố Nishinomiya, hãy đến Sở cảnh sát Nishinomiya 0798-33-0110 
                   Sở cảnh sát Koshien 0798-41-0110 
 

https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/
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(5) Thủ tục chuyển trường (chuyển đến) (trường tiểu học, trung học cơ sở, trường thuộc hệ thống giáo dục bắt buộc) 
 Sau khi đăng ký thay đổi địa chỉ, hãy nộp đơn xin chuyển trường (chuyển đến) cho Ủy ban giáo dục của thành phố, 

quận, thị trấn, làng xã. 
 Tại thành phố Nishinomiya, thông báo với Ban học vụ của Ủy ban giáo dục thành phố Nishinomiya

 0798-35-3850 
 
 
*Lưu ý: Nơi đăng ký, phương thức đăng ký, loại dịch vụ và tên gọi có thể khác nhau tùy thuộc vào thành phố, quận, thị 
trấn, làng xã.  
 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông qua người biết tiếng Nhật. 


