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Truy cập vào hệ thống lấy hẹn 

Hệ thống lấy hẹn củaURL／kế có thể truy 
cập vào mã số code 

https://v-yoyaku.jp/282014-himeji

① Từ điện thoại thông minh xin vui lòng 
mở hệ thống lấy hẹn 

Đăng nhập 
（chỉ khi đăng ký lần đầu）

Xin vui lòng chuẩn bị khi đã có trong tay 
phiếu chủng ngừa do thành phố Himeji đã 
gởi đến nhà

② Tại cột 「接種券番号số phiếu chủng 
ngừa」 nhập vào 『con số có ghi 
trên phiếu chủng ngừa （10 hàng 
số）』đánh liền nhau không có dấu 
cách ,khổ chử số thường 

③ Tại cột 「パスワードmật khẩu 」 nhập 

vào  năm tháng ngày sinh 8 hàng 
số.

Ví dụ）người sinh năm 1950 tháng 12 

ngày 1⇒19501201

④ Bấm vào nút 「ログインđăng nhập」

Số phiếu  là con số có ở đâu?

Từ thành phố Himeji được gởi đến nhà 
bằng đường bưu điện miễn phíphong bì 
trong đó có phiếu của 「券番号số phiếu」
được ghi trên cột （10 hàng số）

②→

③→
④→

https://v-yoyaku.jp/282014-himeji


Đăng ký bằng địa chỉ mail 
（chỉ khi đăng ký lần đầu）

⑤ Tại cột 「メールアドレスđịa chỉ
mail 」đăng nhập vào địa chỉ
mail dễ liên lạc（cóthe lấy địa 
chỉ mail khác ngoài đương
sự）

※ 「Địa chỉ mail （確認xác nhận）」
xin vui lòng ghi vào giống như
địa chỉ mail

⑥ Bấm vào nút 「確認メールを送信
するgởi tin tại xác nhận mail 」

⑦ Địa chỉ mail vào được  thìmail 
xác nhận như hình bên trái 
đến.

282014-himeji@v-yoyegeegfg`aku.jp
※ Trường hợp mail không đến , 

yêu cầu hủy bỏ thiết định tại địa 
chỉ mail làm phiền 

⑧ Mail xác nhận đươc đăng 
trên URL , trong vòng 24 tiếng 
xin vui lòng mở đăng nhập ra 

xem .
※ Sau 24 giờ thông qua email xác 

nhận không hiệu quả vậy hãy 
vui lòng bằt đầu (2)thực hiện lại 
nữa

Xác minh  bản thân
(chỉ khi đăng kỳ lần đầu)

⑨ 「接種券番号Số phiếu tiêm 
chủng」 được ghi trên phiếu 
tiêm chủng (10 hàng chữ số)
đánh liền nhau không có dấu 
cách, khổ chử số thường 

⑩ 「パスワードmật khẩu 」 nhập 
vào ngày sinh của mình (8 
chử số) đánh liền nhau không 
có dấu cách, khổ chử số
thường 

Ví dụ ) người sinh ngày 1 tháng 

12 năm1950  ⇒ 19501201

⑪ 「ログインđăng nhập」 bấm 

vào 

⑤→

⑥→

⑧→

⑦メールが届きます。

⑨→

⑩→

⑪→
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mailto:282014-himeji@v-yoyegeegfg%60aku.jp


Thay đổi thông tin tài khoản（chỉ
khi đăng ký lần đầu）

⑫ Nhập dạng chử katakana「お名前 họ
tên 」cột người tiêm ngừa。

⑬ Nhập số phone 「電話番号 số phone」
chọn số dễ liên lạc nhất

⑭ 「パスワード変更thay đổ mật khẩu」
• Mật khẩu củ：năm tháng ngày  sinh 

（８con số）
• Mật khẩu mới ：lưu ý mật khẩu mới thiết 

định（英数字８con số bằng tiếng anh）
• Dùng lại  mật khẩu củ ：nhập lại mật 

khẩu một lần nửa

⑮ Bấm vào nút 「登録するđăng ký」

Đăng ký thông tin tài khoản 
hoàn tất

Nếu trang của tôi biểu hiện thôngtin hoàn 
tất 

※ Từ trang của tôi có thể xác nhậ n nội 

dung đăng ký 

※ Để không quên mật khẩu bạn cần lưu 
giử cẩn thận

※ Nếu bạn quên mật khẩu 「パスワードを
忘れた方はこちらchổ này người quên 
mật khẩu 」bạn liên hệ đến tổng đài 
để khởi tạo lại

⑫→

⑬→

⑭→

⑮→
同じものを
入力して

ください！
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