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Aomori-ken 9.96 Fukui-ken 9.99 Hiroshima-ken 10.04

Iwate-ken 9.82 Yamanashi-ken 10.04 Yamaguchi-ken 10.11

Miyagi-ken 9.97 Nagano-ken 9.76 Tokushima-ken 10.18

Akita-ken 10.16 Gifu-ken 9.95 Kagawa-ken 10.24

Yamagata-ken 9.99 Shizuoka-ken 9.81 Ehime-ken 10.11

Fukushima-ken 9.85 Aichi-ken 9.92 Kochi-ken 10.18

Ibaraki-ken 9.89 Mie-ken 9.92 Fukuoka-ken 10.19

Tochigi-ken 9.94 Shiga-ken 9.92 Saga-ken 10.47

Gunma-ken 9.93 Kyoto-fu 9.99 Nagasaki-ken 10.22

Saitama-ken 9.87 Osaka-fu 10.13 Kumamoto-ken 10.14

Chiba-ken 9.89 Hyogo-ken 10.06 Oita-ken 10.17

Tokyo-to 9.91 Nara-ken 10.06 Miyazaki-ken 9.97

Kanagawa-ken 9.93 Wakayama-ken 10.06 Kagoshima-ken 10.13

Niigata-ken 9.69 Tottori-ken 9.99 Okinawa-ken 9.95

Toyama-ken 9.80 Shimane-ken 10.10

* Cần lưu ý rằng các thông tin về mức phí bảo hiểm y tế mới nhất hiện có sẵn trên mạng Internet tại 
trang web sau đây.

[Trang web của Hiệp Hội Bảo Hiểm Y Tế Nhật Bản]
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330

16. Số Căn Cước Của Tôi
Sau khi đến Nhật Bản, thực tập sinh kỹ năng phải nộp "thông báo chuyển tiếp" đến văn phòng cư 
trú của thành phố trong vòng 14 ngày sau khi đặt địa chỉ tại Nhật Bản. Khi nhận được chấp thuận 
thông báo của phòng cư trú, bạn sẽ nhận được một "thẻ cư trú" và được cấp “Số Căn Cước Của Tôi 
(số định danh cá nhân)" gồm có 12 chữ số. "Số Căn Cước Của Tôi" được sử dụng trong ba lĩnh vực 
về an sinh xã hội, thuế và biện pháp đối phó thiên tai ở Nhật Bản. Xin lưu ý những điểm sau:
① Số Căn Cước của mỗi cá nhân khác nhau. Về nguyên tắc, chúng sẽ được sử dụng trong suốt 

cuộc đời và không thể tự do thay đổi. Việc tiết lộ Số Căn Cước cho người khác là bị cấm trừ 
khi có quy định khác của luật pháp Nhật Bản. Thực tập sinh cần ngăn ngừa người khác lạm 
dụng Số Căn Cước của mình.

② Trong vòng 2-3 tuần sau khi phát hành thẻ cư trú, "Thẻ Thông Báo Số Căn Cước Của Tôi 
(Thẻ Thông Báo) (bằng giấy)" sẽ được gửi đến địa chỉ của bạn. Nếu bạn chưa nhận được thẻ 
thông báo sau thời gian này thì hãy liên hệ với phòng cư trú tại thành phố của bạn.

③ Trường hợp bị mất “Thẻ Thông Báo” của bạn thì nãy thông báo tới cơ quan cảnh sát gần 
nhất (trạm cảnh sát) và phòng cư trú tại thành phố của bạn ngay lập tức.

④ Số Căn Cước Của Tôi có trong “Thẻ Số Căn Cước Của Tôi (Thẻ IC kèm ảnh chân dung)” 
ngoài “Thẻ Thông Báo (bằng giấy)”. Thẻ Số Căn Cước Của Tôi được cấp khi có yêu cầu. 
Khi có yêu cầu, thẻ này sẽ được cấp thay cho Thẻ Thông Báo. Bạn không thể có đồng thời 
cả hai thẻ này.
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都道府県名 保険料率％ 都道府県名 保険料率％ 都道府県名 保険料率％
青 森 県 9.96 福 井 県 9.99 広 島 県 10.04
岩 手 県 9.82 山 梨 県 10.04 山 口 県 10.11
宮 城 県 9.97 長 野 県 9.76 徳 島 県 10.18
秋 田 県 10.16 岐 阜 県 9.95 香 川 県 10.24
山 形 県 9.99 静 岡 県 9.81 愛 媛 県 10.11
福 島 県 9.85 愛 知 県 9.92 高 知 県 10.18
茨 城 県 9.89 三 重 県 9.92 福 岡 県 10.19
栃 木 県 9.94 滋 賀 県 9.92 佐 賀 県 10.47
群 馬 県 9.93 京 都 府 9.99 長 崎 県 10.22
埼 玉 県 9.87 大 阪 府 10.13 熊 本 県 10.14
千 葉 県 9.89 兵 庫 県 10.06 大 分 県 10.17
東 京 都 9.91 奈 良 県 10.06 宮 崎 県 9.97
神奈川県 9.93 和歌山県 10.06 鹿児島県 10.13
新 潟 県 9.69 鳥 取 県 9.99 沖 縄 県 9.95
富 山 県 9.80 島 根 県 10.10

※健康保険料率の最新情報は、下記のインターネットのホームページで確認できます。
【全国健康保険協会ホームページ】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330

16．マイナンバー
　技能実習生は、来日後、日本国内に住所を定めてから14日以内に市区町村の窓口に「転
入届」を提出しなければなりません。そして、市区町村でその届出が受け付けられると「住
民票」が作成され、同時に12桁の「マイナンバー（個人番号）」が決まります。「マイナ
ンバー」は、日本国内での社会保障や税、災害対策の３分野で利用されるもので、特に次
の点に注意してください。
　①　マイナンバーは、１人１人みな異なる番号で、原則一生同じ番号を使うこととなり

ます。番号を自由に変更することはできません。日本の法律で定められた場合を除き、
自分のマイナンバーを他人に教えることは禁止されていますので、自分のマイナンバ
ーを他人に悪用されないように注意してください。

　②　住民票が作成されて２～３週間すると、「マイナンバーを通知するカード（通知カ
ード）、紙製」が、あなたの住所に郵送されますので、いつまでも郵便が届かない場
合は、市区町村の窓口に問い合わせてください。

　③　「通知カード」を紛失した場合は、すぐに警察（交番）と市区町村の窓口に届け出
てください。

　④　マイナンバーが記載されたカードは、「通知カード（紙製）」のほか「マイナンバ
ーカード（写真付きのICカード）」があり、マイナンバーカードは希望制で、申請を
した場合、通知カードと引き替えに交付されますので、２つのカードを同時に持つこ
とはできません。


