Yêu cầu xuất trình Mã số cá nhân (My number)
（1）Về thực thi Luật mã số
Theo thực thi 「Luật liên quan đến sử dụng mã số cá nhân trong thủ tục hành chính」 và sửa
đổi một phần Quy tắc thực thi luật trợ cấp nuôi trẻ nhỏ, Quý phụ huynh khi đăng ký sử dụng
dịch vụ trông trẻ cần cung cấp Mã số cá nhân (My number).
（2）Về xác nhận chính chủ liên quan đến cung cấp Mã số cá nhân
Khi nộp hồ sơ đăng ký, cùng với việc cung cấp Mã số cá nhân, cần mang theo những giấy
tờ sau để xác nhận chính chủ (kiểm tra số và chính chủ).
■Giấy tờ cần mang theo （Giấy tờ tuỳ thân và giấy tờ xác nhận mã số）

1.Giấy tờ xác nhận Mã số cá nhân (1 trong những giấy tờ sau)
・Thẻ mã số cá nhân
・Giấy thông báo （Thông báo gửi về nhà từ tháng 10/2015）
・Phiếu cư trú có ghi mã số cá nhân hoặc Giấy chứng nhận nội dung cư trú
※Cần bản của phụ huynh và của trẻ. Trừ người đăng ký, những người khác cần nộp
bản sao.

2.Giấy tờ tuỳ thân (1 trong số những giấy tờ sau)
・Thẻ mã số cá nhân

・Sổ phúc lợi tâm thần

・Bằng lái xe

・Sổ khám bệnh

・Hộ chiếu

・Sổ tay người khuyết tật

※Người đăng ký cần xuất trình bản gốc.

Với những giấy tờ sau phải xuất trình 2 loại.
・Bảo hiểm y tế

・Giấy chứng nhận trợ cấp nhi đồng

・Bảo hiểm chăm sóc dài hạn

・Giấy chứng nhận trợ cấp nhi đồng đặc biệt

・Sổ lương hưu
※Trường hợp nộp qua bưu điện vui lòng nộp kèm bản photo những giấy tờ cần thiết.
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