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TIỀN HỖ TRỢ DỰ ÁN XÚC TIẾN ĐỘI MŨ  

BẢO HIỂM XE ĐẠP THÀNH PHỐ NISHIO  

ĐÃ BẮT ĐẦU TIẾN HÀNH！ 
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 Hợp tác với tỉnh Aichi, bạn có thể nhận được tiền trợ cấp chi phí mua mũ bảo hiểm dành cho xe đạp. 

①  Thời gian thực hiện  
Dự định từ 01.04.2021 ~ 31.03.2024.  

（Trong thời gian này thì 1 người chỉ được hỗ trợ cho 1 cái） 

②  Đối tượng  

・Vào năm niên độ đăng ký, những người có độ tuổi là từ học sinh lớp 1 tiểu học đến học sinh năm 3 

trung học. (vào cuối năm niên độ đăng ký thì những người từ 7 ~ 18 tuổi) 

・Vào năm niên độ đăng ký, những người trên 65 tuổi  

Những người thuộc đối tượng đã mua tại cửa hàng của Nishio để dùng.  

Là hàng mới và được kiểm chứng an toàn、 

Số tiền mua mũ bảo hiểm dùng cho xe đạp 

③  Số tiền trợ cấp  

1/2 số tiền mua mũ 

（Tối đa là 2,000 yên   Số lẻ dưới 10 yên sẽ được làm tròn xuống） 

④  Giấy tờ đăng ký  

Sau khi mua mũ bảo hiểm、hãy chuẩn bị giấy tờ đăng ký và nộp cho bộ phận quản lý nguy hiểm trong 

vòng 30 ngày. Tuy nhiên cho dù là trong vòng 30 ngày đi nữa thì cần phải làm trước năm niên độ (trước 
ngày 31/03). 

□ Đơn đăng ký 西尾市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付申請書兼実績報告書 (mẫu số 1) 

□ Giấy đồng ý và hợp đồng (mẫu số 2)  

□ Bản photo giấy tờ tùy thân của của người dùng mũ bảo hiểm (thẻ ngoại kiều, thẻ cứng my number, thẻ bảo hiểm, 
bằng lái xe, cái có ghi địa chỉ hiện tại) 

□ Bản photo hóa đơn (những thứ có thể xác nhận là hóa đơn của mũ bảo hiểm) 

□ Nếu hóa đơn không ghi số tiền đơn lẻ của mũ bảo hiểm, thì ngoài hóa đơn này cần thêm bản chi tiết có thể biết 
được số tiền mua mũ bảo hiểm (vd: biên lai chi tiết ở siêu thị)  

□ Những giấy tờ có thể chứng minh mũ bảo hiểm đã được kiểm chứng an toàn (ảnh chụp huy hiệu chứng nhận 
trên mũ bảo hiểm, bản sao giấy tờ có thể biết đã được kiểm chứng như giấy bảo hành, hoặc là mang trực tiếp mũ bảo 
hiểm đến) 

□ Bản sao số tài khoản ngân hàng để nhận tiền trợ cấp 

□ Hóa đơn thanh toán 西尾市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付請求書 (mẫu số 5) 

 

 

Bắt đầu từ 

01.04 

2021 

Thông tin đăng ký liên lạc: Nishio shi bộ phận quản lý nguy hiểm     0563-65-2196 

Chứng nhận an toàn 

Khi mua mũ bảo hiểm, 

Hãy xác nhận xem có gắn 1 

trong huy hiệu dưới hay 

không. 

Mũ không gắn nhãn dưới thì 

sẽ không thuộc đối tượng 

hỗ trợ. 

・Nhãn SG 

・Nhãn JCF 

・Nhãn CE 

・Nhãn GS 

・Nhãn CPSC 


