Toàn ban Việt ngữ của đài FMgenki kính chào quí thính giả
Chương trình phát thanh hằng tuần đươc thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt và Naga-Shima
Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 7; tiến hành thực thi hoạt động phòng vệ thiên tai.
Những ngày giá lạnh, bầu khí trở thành khô khan, vào lúc này dể tạo ra những
đám cháy. Vì vậy, cần chú ý đến việc gạt tàn thuốc lá, nhớ xem đã
tắt lửa bình gaz, dặt tắt lửa hoàn toàn tro lửa chưa? Chú ý đừng để
tai nạn đáng tiếc xảy ra.
かくていしんこく

✭/ Mở đầu chương trình phát thanh là nội dung việc xin lại tiền thuế 確定申告
かくていしんこく

確定申告 là việc báo cáo tiền thu nhập trong 1 năm, và xin trả lại tiền thuế đã
かくていしんこく

trả cho những khoản không cần thiết; hay dư thừa; hoặc không hợp lý. 確定申告
rât cần cho người tự kinh doanh hay người không tự mình làm kết toán thu nhập.
Kết toán thu nhập từ nhiều nguồn tiền thu khác nhau có nhiều phức tạp; và nhiều
xí nghiệp công ty không làm kết toán cho nhân viên.
かくていしんこく

確定申告 có thể thực hiện được qua Computer hay Smart-phone, bẳng việc
こくぜいちょう

vào home-page của 国税 庁 và tiếp tục thao tác theo hướng dẩn.
ひめ じ ろうどうかいかん

Với người không quen hay thiếu tự tin, có thể đến 姫路労働会館
thảo luận va nhờ giúp đở. Năm này nhằm đối phó với tình trạng lây
lan của Corona-virus, có thể lấy hẹn qua tử Line Account, hay vào
ngày đó đến nhận thẻ thứ tự.

こく ぜいちょう

国税 庁 HP
e-Tax

かくていしんこく

ろう

確定申告 năm này với thời gian kéo dài từ ngày 16 tháng 2 đến 15 tháng 3. 労
どうかいかん

しんこく

働会館 tiếp nhận từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Văn phòng 申告 có thể nhận đơn
đến 5 giở chiều. Nghỉ việc vào thứ bảy; chủ nhật và ngày lể nghỉ. Và đặ biệt vảo
ngảy 21 tháng 2 vả ngảy 28 tháng 2.
かくていしんこく

Với việc 確定申告, nếu có điều không hiểu hay những văn kiện cần thiết không
biết làm thế nào?
Đến văn phòng thuế vụ để hỏi hay liên lạc với Tel : 079- 282- 1135

✭/ Sau cùng là hạn kỳ sử dụng Coupon khám ung thư miển phí
Thành phố Himeji thông báo cho biết, đã phát coupon định kỳ
sớm theo hạn tuổi khám để sớm phát hiện bênh ung thư. Coupon
Reiwa năm 2 chỉ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 3. Ngưởi có
coupon khám bệnh sớm sủ dụng trước ngày hết hiệu lực. Bệnh
ung thư phổi, ung thư ruột khám bênh không thể khám từ đoàn thể, nếu ngày đó
là ngày cuối của hạn kỳ. Ngoài ra nếu gần đến ngày cuối hạn kỳ mà số ngưởi
khám còn quá nhiều. Chú ý trường hợp đặc biệt này.
こ べつけんしん

Để nhận được 個別検診, hảy tự mình đến khám tại cơ sở y tế của đoàn thể
(集団検診), từ cơ sở trị liệu (医療機関). Coupon nhận được để đi trị liệu phải là
coupon đính kèm chung trong Chirashi – nhớ xác nhận điều này.
Coupon của Reiwa năm 2, được phát vào khoảng tháng 5. Nêu bị mất coupon
vào home-page của thàmh phố để làm thủ tục xin tái bản.
ほ けんじょ

ほ けん か

けんしんたんとう

Biết thêm chi tiết, đến 保健所 rồi đến 保健課 tới (がん健診担当) phụ trách
khám ung thư
Hay liên lạc qua số Tel: 079- 289- 1555.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt

