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Hướng dẫn sinh hoạt đa ngôn ngữ Phiên bản thành phố Nishinomiya 

Đăng ký khai sinh  
 
 
○ Đăng ký khai sinh 
Là việc đăng ký với Tòa thị chính của thành phố, quận, thị trấn, làng xã khi một đứa trẻ được sinh ra. 
Đối với người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản, nếu sinh ra trong lãnh thổ Nhật Bản, vui lòng đăng ký khai sinh theo 
quy định của Luật Hộ tịch. 
Ngoài đăng ký khai sinh, bạn còn cần phải đăng ký giấy phép vĩnh trú đặc biệt cho em bé mới sinh và có được tư cách 
cư trú. Vui lòng thực hiện những việc đăng ký này. 
Khi em bé được sinh ra, vui lòng báo cho cả chính quyền ở nước của bạn. Vui lòng hỏi đại sứ quán hoặc lãnh sự quán 
để biết cách làm thủ tục. 
     
*Về “đăng ký giấy phép vĩnh trú đặc biệt”, vui lòng liên hệ với Ban cư dân thành phố (Phụ trách hồ sơ cư trú). 
*Về “Có được tư cách cư trú”, vui lòng xem phần 5 “Hệ thống quản lý cư trú mới”. 
 
(1) Thời hạn đăng ký: Trong vòng 14 ngày tính cả ngày sinh 
(2) Người đăng ký: Cha hoặc mẹ 
(3) Nơi đăng ký: Tòa thị chính của thành phố, quận, thị trấn, làng xã nơi em bé được sinh ra, nơi có địa chỉ hoặc nơi 

đăng ký hộ tịch (nếu vợ/chồng là người Nhật Bản) 
 Tại thành phố Nishinomiya 
 Ban cư dân thành phố của Tòa thị chính thành phố Nishinomiya     

Phụ trách hộ tịch   0798-35-3128 
 Ban cư dân thành phố của Tòa thị chính thành phố Nishinomiya   

Phụ trách hồ sơ cư trú       0798-35-3104 
                 
(4) Giấy tờ cần thiết 
  ① Giấy đăng ký khai sinh (Được cấp tại bệnh viện, v.v... Cùng định dạng với giấy chứng sinh)  ② Giấy chứng sinh (Có chứng nhận của bác sĩ hoặc người hộ sinh tại thời điểm sinh con)  ③ Sổ tay sức khỏe mẹ và bé (Đây là sổ tay nhận được khi nộp “thông báo mang thai” cho Tòa thị chính của thành 

phố, quận, thị trấn, làng xã nơi bạn sinh sống khi biết mình có thai.) 
  ④ Giấy tờ chứng nhận quốc tịch của cha và mẹ (Hộ chiếu, v.v... Đối với vợ chồng người nước ngoài) ⑤ Giấy tờ xác nhận kết hôn (Đối với vợ chồng người nước ngoài) ⑥ Thẻ bảo hiểm y tế quốc gia (Nếu có tham gia) 
 
 
*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. 


