
 

 

 

 Có thể đăng kí từ ứng dụng chuyên dụng trong điện thoại thông minh (từ ngày 20/12/2021). 

 Có thể đăng kí giấy chứng nhận dùng cho cả trong nước và nước ngoài. 

 

※Giấy chứng nhận của thành phố Nagoya thì được cấp cho người có giấy đăng ký cư trú tại thành 

phố Nagoya vào ngày tiêm (người được tiêm bằng phiếu tiêm chủng do thành phố Nagoya cấp). 

※Đăng kí từ điện thoại thông minh thì nhận được giấy chứng nhận điện tử, đăng kí qua bưu điện thì 

nhận được giấy chứng nhận bằng giấy. 

※Trong nước Nhật thì vẫn có thể dùng phiếu chứng nhận tiêm chủng và giấy kí lục tiêm chủng để 

chứng minh. 

 

 

 

 ① Tải ứng dụng về điện thoại. 
※Tùy loại máy và hệ điều hành mà có thể không sử dụng được. 

 ② Trong ứng dụng, sử dụng thẻ My number và Passport  

(nếu đăng ký giấy dùng cho nước ngoài) để đăng kí.  

 

③ Giấy chứng nhận (điện tử) sẽ được cấp trên ứng dụng. 

 

 

※Về cách thao tác, có thể xem trên website của Cục Kỹ thuật số hoặc liên hệ hỏi qua form trên web của 

Cục Kỹ thuật số. 

※Trong ứng dụng, nếu màn hình hiển thị nội dung「自治体での手続きや問い合わせが必要 (cần liên 

hệ làm thủ tục tại cơ quan hành chính địa phương)」hoặc có sai sót trong giấy chứng nhận thì hãy liên 

hệ tổng đài của thành phố Nagoya 

 

 

 

 ① Gửi các giấy tờ cần thiết qua đường bưu điện. 

□ Đơn xin 
     Tải về từ website của thành phố Nagoya. 

     https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000143335.html 

□ Photo phiếu tiêm chủng (phải photo phần có mã số tiêm của phiếu tiêm chủng) 
 

Nếu không có phiếu tiêm thì gửi giấy có thể xác nhận mã số cá nhân như thẻ my number,  

thẻ thông báo mã số cá nhân, giấy đăng ký cư trú 

 

□ Photo hộ chiếu (nếu xin cấp giấy dùng cho nước ngoài) 

Thay đổi liên quan đến Giấy Chứng nhận đã tiêm vắc xin Covid 19 (vaccine passport)  

 

 

Đăng kí từ điện thoại thông minh (※cần thẻ my number） 

 

 

 

Đăng ký qua bưu điện (như với người không có thẻ My number） 

 

 
App Store (iOS) 

 
Google Play (Android) 



 

□ Phong bì dùng để gửi trả giấy chứng nhận 
(trên phong bì phải dán sẵn tem, ghi địa chỉ, tên người nhận) 

    (nếu cần chuyển phát nhanh, phải dán thêm tem chuyển phát nhanh và ghi chữ “速達” bằng bút 

đỏ lên phong bì) 

□ Photo giấy chứng minh nhân thân có thể xác nhận địa chỉ gửi thư 
(Với giấy chứng nhận dùng trong nước thì gửi bản photo giấy có ghi rõ họ tên và ngày sinh) 

  【Giấy tờ có thể cần tùy theo từng trường hợp】 

 Trong trường hợp hộ chiếu ghi họ tên cũ hay họ tên khác thì phải nộp bản sao giấy tờ xác minh họ tên trước 

kia (như thẻ My Number có ghi họ tên cũ, bằng lái xe, hộ khẩu, giấy cư trú (住民票), ..v.v..) 

 Trong trường hợp người đại diện xin thay thì cần có giấy ủy quyền có chữ ký từ người ủy thác. 

 

 

 

 

 ② Giấy chứng nhận bằng giấy sẽ được cấp.  

(Khoảng 1 tuần sau khi các giấy tờ được gửi tới tòa thị chính Nagoya) 
※Thời gian cấp giấy có thể mất hơn 1 tuần, vì vậy nếu cần hãy đăng ký sớm. 

※Nếu giấy tờ không đầy đủ hoặc trên hồ sơ ghi chép tiêm chủng có điều gì không rõ ràng,  

chúng tôi có thể gọi điện thoại cho bạn để xác minh. 

 

 

 

 
 
【Liên quan đến cấp giấy chứng nhận điện tử (như cách thao tác)】 

Website Cục Kỹ thuật số hoặc form hỏi đáp trên website 

(chỉ có tiếng Nhật) 

 https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert 

 

【Liên quan đến cấp giấy chứng nhận bằng giấy, nội dung giấy chứng nhận】 

Tổng đài vắc-xin Covid 19 thành phố Nagoya 
  Điện thoại: 050-3135-2252 Thứ 2 ~ Thứ 6 9:00 AM ~ 5:30 PM (trừ ngày lễ, ngày 29/12 ~3/1) 

※Từ tháng 2/2022, làm việc cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ. 

 

【Liên quan đến tất cả các vấn đề về giấy chứng nhận】 

Tổng đài vắc-xin Covid 19 Bộ Lao động – Phúc lợi (chỉ có tiếng Nhật) 
Điện thoại: 0120-761-770 9:00 AM ~ 9:00 PM (làm việc cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ) 

（Địa chỉ gửi） 

 〒460-8781 名古屋市中区錦 留 

名古屋市新型コロナウイルスワクチン証明書発行センター 

 

 

  Liên hệ hỏi đáp 

 Website Cục Kỹ thuật số 


