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(1) “生年月日 (Ngày tháng năm sinh)”, “国籍 (Quốc tịch)”, v.v.
(2) “外国PEPs情報 (Thông tin PEPs nước ngoài)”
(3) “ご利用目的 (Mục đích sử dụng)”
(4) “ご職業 (Nghề nghiệp)” và “事業／業種 (Loại hình kinh doanh / Ngành nghề)”
(5) “ご勤務先・ご就学先 (Nơi làm việc / Nơi học tập)” (*Vui lòng hợp tác trả lời trong phạm vi không gây trở ngại cho quý khách)
(6) “年収・年商 (Thu nhập hằng năm / Doanh thu hằng năm)”  (*Vui lòng hợp tác trả lời trong phạm vi không gây trở ngại cho quý khách)
(7) “毎月のお取引金額（合計）(Số tiền giao dịch hàng tháng (tổng cộng))”, “お取引の頻度 (Tần suất giao dịch)”
(8) “お取引の原資 (Nguồn tiền giao dịch)”
(9) “200万円超の現金取引予定 (Dự định giao dịch tiền mặt hơn 2 triệu yên)”
(10) “国際送金の利用予定 (Dự định gửi tiền quốc tế)”
(11) “経済制裁対象国等との取引 (Giao dịch với các quốc gia bị trừng phạt kinh tế)”

1 Vui lòng nhập thông tin khách hàng hiện tại cho các mục sau được hiển thị trên màn hình nhập câu trả lời.

Trường hợp này, vui lòng lưu ý là thông tin đã nhập sẽ bị xóa. (Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng vui lòng đăng nhập lại và nhập lại từ đầu.)

1 Sau khi đăng nhập, nếu dừng lại quá 20 phút ở cùng một màn hình thì hệ thống sẽ tự động đăng xuất để bảo mật thông tin.

Trường hợp đã bị đăng xuất do lỗi hệ thống thì các thông tin đã nhập sẽ bị xóa. (Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng vui lòng đăng 
nhập lại và nhập lại từ đầu.)

2 Không sử dụng các nút “Quay lại” hoặc “Cập nhật” của trình duyệt vì chúng sẽ gây ra lỗi hệ thống.

3 Màn hình hoàn thành được hiển thị, việc trả lời đã hoàn thành. Rất cảm ơn quý khách đã hợp tác.

* Nếu quý khách cần lưu nội dung trả lời, vui lòng lưu màn hình xác nhận câu trả lời hoặc in màn hình trình duyệt v.v.

2 Vui lòng kiểm tra nội dung nhập trên màn hình xác nhận câu trả lời và nếu nội dung nhập chính xác, vui lòng nhấn nút “回答 (Trả lời)”.
Nếu muốn chỉnh sửa, vui lòng quay lại màn hình nhập câu trả lời bằng nút “戻る (Quay lại)” và sửa nội dung đã nhập.

Những điều cần lưu ý khi nhập câu trả lời

(Màn hình nhập câu trả lời ①)
Nhập (1) ~ (6)

(Màn hình nhập câu trả lời ②)
Nhập (7) ~ (11)

(Màn hình xác nhận câu trả lời)
Kiểm tra nội dung trả lời

(Màn hình hoàn thành)
Hoàn thành trả lời

Hướng dẫn cách nhập thông tin vào trang khai báo 
thông tin khách hàng (Dành cho khách hàng cá nhân)
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• Người có quốc tịch Nhật Bản hoặc là người vĩnh trú đặc biệt, vui lòng chọn “日本国籍　または　外国籍の特別永住者 (Quốc tịch Nhật Bản 
hoặc người vĩnh trú đặc biệt có quốc tịch nước ngoài)”.

• Người có quốc tịch nước ngoài, vui lòng chọn “外国籍（特別永住者を除く）(Quốc tịch nước ngoài (trừ người vĩnh trú đặc biệt)” và chọn 
tên quốc gia từ danh sách đổ xuống.

• Người có thẻ lưu trú, vui lòng nhập ❶ 在留資格 (tư cách lưu trú), ❷ 在留期間（満了日) (Thời hạn lưu trú (ngày hết hạn)) và ❸ 在留カード
番号 (Số thẻ lưu trú) (*).*

 * Cán bộ ngoại giao và không được cấp thẻ lưu trú thì không cần nhập số thẻ lưu trú.

1 Vui lòng nhập “生年月日 (Ngày tháng năm sinh)”, “国籍 (Quốc tịch)” v.v.

Vui lòng chọn ngày tháng năm sinh.

Vui lòng chọn quốc tịch.
* Người có quốc tịch Nhật Bản hoặc là 

người vĩnh trú đặc biệt, vui lòng chọn 
“quốc tịch Nhật Bản hoặc người vĩnh 
trú đặc biệt”.

[Người có quốc tịch nước ngoài]

[Chỉ dành cho người có quốc tịch 
nước ngoài]
Vui lòng chọn thời hạn lưu trú 
(ngày hết hạn). Người có tư cách 
lưu trú là vĩnh trú v.v. và thời gian 
lưu trú là vô thời hạn, vui lòng 
chọn “無期限 (Vô thời hạn)”.

[Chỉ dành cho người có quốc tịch 
nước ngoài]
Vui lòng nhập số thẻ lưu trú.
* Cán bộ ngoại giao và không được 

cấp thẻ lưu trú thì không cần nhập 
số thẻ lưu trú.

[Chỉ dành cho người có quốc tịch nước 
ngoài]
Nếu quý khách làm việc tại văn phòng v.v. 
(công ty, văn phòng, cửa hàng, văn phòng 
kinh doanh v.v.) đặt tại Nhật Bản, vui lòng 
chọn “はい (Có)” Nếu quý khách không làm 
việc, vui lòng chọn “いいえ (Không)”.

[Chỉ dành cho người có quốc tịch 
nước ngoài]
Người có nghề nghiệp đặc biệt, 
chẳng hạn như cán bộ ngoại giao 
v.v, vui lòng chọn mục tương ứng. 
Nếu quý khách không tương ứng 
thì không cần chọn.

[Chỉ dành cho người có quốc tịch 
nước ngoài]
Vui lòng chọn tên quốc gia từ 
danh sách đổ xuống.

[Chỉ dành cho người có quốc tịch 
nước ngoài]
Vui lòng chọn tư cách lưu trú từ 
danh sách đổ xuống.

❶

❸

❷

❶

❷

❸

1. Vui lòng nhập thông tin khách hàng hiện tại cho các mục 
sau được hiển thị trên màn hình nhập câu trả lời.
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• Trường hợp tương ứng với PEPs nước ngoài (người có vị trí công quan trọng trong chính phủ nước ngoài v.v. hoặc người trong gia đình 
của người đó), vui lòng chọn “はい (Có)”. Nếu không tương ứng, vui lòng chọn “いいえ (Không)”.

 * PEPs nước ngoài là thủ tướng nước ngoài hay người chiếm vị trí quan trọng trong chính phủ, ngân hàng trung ương hoặc các cơ quan 
tương tự của nước ngoài (hay là người trong gia đình của những người đó). Ví dụ, chỉ những người (hoặc người trong gia đình của 
những người đó) có vị trí và chức vụ v.v. giới hạn như đại sứ, lãnh đạo của doanh nghiệp quốc doanh v.v. của nước ngoài mới tương 
ứng. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo [「外国政府等において重要な地位を占める方」について (Về “những người chiếm vị trí quan trọng 
trong chính phủ nước ngoài, v.v.”).]

2 Vui lòng nhập “外国PEPs情報 (Thông tin PEPs nước ngoài)”.

[Dành cho người thuộc PEP nước ngoài]

[Chỉ dành cho người thuộc PEP 
nước ngoài]
Nếu người chiếm vị trí quan trọng 
là người đứng tên tài khoản, vui 
lòng chọn “ご本人 (Đương sự)”.
Nếu người chiếm vị trí quan trọng 
là người trong gia đình của người 
đứng tên tài khoản, vui lòng chọn 
“ご家族 (Người trong gia đình)”, 
điền tên của người đó và chọn 
続柄（配偶者、父母、子　等）(mối 
quan hệ (vợ / chồng, cha mẹ, con 
cái, v.v.) ).

[Chỉ dành cho người thuộc PEP 
nước ngoài]
Vui lòng nhập tên của cơ quan có 
vị trí quan trọng.
(Ví dụ) Đại sứ quán ●● tại Nhật 

Bản

[Chỉ dành cho người thuộc PEP 
nước ngoài]
Vui lòng nhập vị trí quan trọng.
(Ví dụ) Thủ tướng, Đại sứ toàn 

quyền

Vui lòng chọn “はい (Có)” hoặc 
“いいえ (Không)”.

[Chỉ dành cho người thuộc PEP 
nước ngoài]
Vui lòng chọn tên quốc gia có vị trí 
quan trọng từ danh sách đổ xuống.
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• Vui lòng chọn hạng mục tương ứng với mục đích giao dịch với Ngân hàng Yucho (bao gồm cả bưu điện).
 主なご利用目的 (Mục đích sử dụng chính) : Vui lòng chọn 1 hạng mục tương ứng.
 上記以外のご利用目的 (Mục đích sử dụng khác với mục đích trên): Nếu có mục đích sử dụng khác với mục đích sử dụng chính, vui lòng 

chọn hạng mục tương ứng.
 Ví dụ) Nếu 主なご利用目的 (Mục đích sử dụng chính) là “nhận lương”, nhưng còn sử dụng trong “生計費決済 (thanh toán chi phí sinh 

hoạt)” như thanh toán chi phí công cộng, thanh toán thẻ tín dụng v.v. hoặc “tiết kiệm” tiền nhàn rỗi thì ở “主なご利用目的 (Mục đích 
sử dụng chính)” vui lòng chọn “給与受取／年金受取 (Nhận lương / Nhận lương hưu)” và ở “上記以外のご利用目的 (Mục đích sử 
dụng khác với mục đích trên)” vui lòng chọn “生計費決済 (thanh toán chi phí sinh hoạt)” và “貯蓄／資産運用 (Tiết kiệm / Ứng dụng 
tài sản)”.

3 Vui lòng nhập “ご利用目的 (Mục đích sử dụng)”.

Vui lòng chọn 1 mục đích sử dụng 
chính.
Nếu chọn “その他 (Khác)”, vui 
lòng nhập nội dung cụ thể. (Tối đa 
20 ký tự)
* Nếu vượt quá 20 ký tự, vui lòng nhập 

trong phạm vi cho phép.

Nếu có nhiều mục đích sử dụng, 
vui lòng chọn tất cả những gì 
tương ứng từ mục đích sử dụng 
khác với mục đích trên.
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• Vui lòng chọn hạng mục tương ứng về ご職業 (Nghề nghiệp) chính của người đứng tên tài khoản. (Có thể chọn nhiều câu)
• Vui lòng chọn 事業／業種 (Loại hình kinh doanh / Ngành nghề) của nơi làm việc từ danh sách đổ xuống ứng với nghề nghiệp đã chọn.

4 Vui lòng nhập “ご職業 (Nghề nghiệp)”, “事業／業種 (Loại hình kinh doanh / Ngành nghề)”.

Vui lòng chọn nghề nghiệp  tương 
ứng. (Có thể chọn nhiều câu)
Nếu chọn “その他 (Khác)”, vui 
lòng nhập nội dung cụ thể. (Tối đa 
10 ký tự)
* Nếu vượt quá 10 ký tự, vui lòng nhập 

trong phạm vi cho phép.

[Những người tương ứng với “会社員/団体職員 (Nhân viên công ty / nhân viên đoàn thể)”, “会社役員/団体役員 (Lãnh đạo công ty / 
Lãnh đạo đoàn thể)”, “パート/アルバイト/派遣社員/契約社員 (Nhân viên bán thời gian / Nhân viên làm thêm / Nhân viên điều phái / 
Nhân viên hợp đồng)”, “個人事業主/自営業 (Chủ doanh nghiệp cá nhân / Kinh doanh tự do)”]
* Người có nghề nghiệp khác ngoài danh sách trên, loại hình kinh doanh / ngành nghề sẽ không được hiển thị nên không cần nhập.

Những người tương ứng với 
“Nhân viên công ty / nhân viên 
đoàn thể”, “Lãnh đạo công ty / 
Lãnh đạo đoàn thể”, “Nhân viên 
bán thời gian / Nhân viên làm 
thêm / Nhân viên điều phái / Nhân 
viên hợp đồng”, “Chủ doanh 
nghiệp cá nhân / Kinh doanh tự 
do”, vui lòng chọn loại hình kinh 
doanh / ngành nghề chính từ 
danh sách đổ xuống. (Có thể 
chọn tối đa 3, bao gồm loại hình 
kinh doanh / ngành nghề khác)
Nếu chọn “その他 (Khác)”, vui 
lòng nhập nội dung cụ thể. (Tối đa 
10 ký tự)
* Nếu vượt quá 10 ký tự, vui lòng nhập 

trong phạm vi cho phép.
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• Vui lòng nhập thông tin nơi làm việc / nơi học tập trong phạm vi không gây trở ngại cho quý khách.

5 Vui lòng nhập “ご勤務先・ご就学先 (Nơi làm việc / Nơi học tập)”.

Vui lòng nhập tên gọi / tên giao 
dịch của nơi làm việc (nếu là sinh 
viên học sinh, nhập tên trường 
nơi học tập. (Tối đa 30 ký tự)
* Nếu vượt quá 30 ký tự, vui lòng nhập 

trong phạm vi cho phép.
* Nếu có nhiều nơi làm việc v.v., vui 

lòng nhập 1 nơi chính.

Vui lòng nhập địa chỉ, số điện 
thoại của nơi làm việc (nếu là 
sinh viên học sinh, nhập của nơi 
học tập).
* Nếu có nhiều số điện thoại, vui lòng 

nhập 1 trong số đó.
* Không cần nhập dấu gạch nối (-) 

của số điện thoại.

Vui lòng chọn hạng mục tương 
ứng về chức vụ ở nơi làm việc.
(Sinh viên thì không cần)
Nếu chọn “その他 (Khác)”, vui 
lòng nhập nội dung cụ thể. (Tối 
đa 10 ký tự)
* Nếu vượt quá 10 ký tự, vui lòng 

nhập trong phạm vi cho phép.

Vui lòng chọn hạng mục tương 
ứng về nội dung công việc ở nơi 
làm việc. (Sinh viên thì không 
cần)
Nếu chọn “その他 (Khác)”, vui 
lòng nhập nội dung cụ thể. (Tối 
đa 10 ký tự)
* Nếu vượt quá 10 ký tự, vui lòng 

nhập trong phạm vi cho phép.
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• Vui lòng nhập “年収 (thu nhập hằng năm)” hiện tại của quý khách “個人事業主の方は年商 (Người chủ doanh nghiệp cá nhân thì về doanh thu 
hằng năm)” trong phạm vi không gây trở ngại cho quý khách.

 * Kể cả thu nhập cho thuê nhà, v.v. ngoài tiền lương và lương hưu.
 * Nếu người đứng tên tài khoản không có thu nhập của riêng mình, vui lòng chọn “0～100万円以下 (0 ~ 1 triệu yên trở xuống)”.

6 Vui lòng nhập “年収・年商 (Thu nhập hằng năm / Doanh thu hằng năm)”.

Vui lòng chọn thu nhập hằng năm 
hiện tại của quý khách
(Người chủ doanh nghiệp cá 
nhân thì về doanh thu hằng năm)
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• Vui lòng chọn hạng mục tương ứng về số tiền giao dịch (gửi vào, rút trả, gửi tiền, thanh toán v.v.) và tần suất giao dịch mà quý khách định 
thực hiện.

 * Không bao gồm các khoản gửi vào rút trả có giá trị cao diễn ra nhất thời, chẳng hạn như để mua xe, mua nhà v.v.
 * Nếu số tiền và tần suất thay đổi nhiều tùy theo tháng, vui lòng trả lời bằng giá trị trung bình.

[Ví dụ về “毎月のお取引金額（合計）(Số tiền giao dịch hàng tháng (tổng cộng))”]
Nếu tiền lương hàng tháng là nhập vào 200 ngàn yên và rút trả 100 ngàn yên thanh toán chi phí sinh hoạt, thì số tiền giao dịch sẽ là 
300 ngàn yên, tương ứng với “10万円超～ 50万円以下 (Hơn 100 nghìn yên ~ 500 nghìn “yên trở xuống)”.

[Ví dụ về “お取引の頻度 (Tần suất giao dịch)”]
Nếu trong 1 tuần rút tiền từ máy ATM 2 lần và thanh toán 1 lần thì tương ứng với “週に3回以上 (1 tuần 3 lần trở lên)”.

7 Vui lòng nhập “毎月のお取引金額（合計）(Số tiền giao dịch hàng tháng (tổng cộng))”, “お取引の頻度 (Tần suất giao dịch)”.

Vui lòng chọn sSố tiền giao dịch 
hàng tháng (tổng cộng).

Vui lòng chọn tần suất giao dịch.
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• Vui lòng chọn hạng mục tương ứng với “原資 (nguồn)” tiền chính cho các giao dịch (nơi xuất phát số tiền giao dịch, nơi xuất phát chính của 
số tiền được gửi vào tài khoản) ở tài khoản Ngân hàng Yucho. (Có thể chọn nhiều câu)

8 Vui lòng nhập “お取引の原資 (Nguồn tiền giao dịch)”.

Vui lòng chọn nguồn tiền giao 
dịch. (Có thể chọn nhiều câu)
Nếu chọn “その他 (Khác)”, vui 
lòng nhập nội dung cụ thể. (Tối đa 
20 ký tự)
* Nếu vượt quá 20 ký tự, vui lòng nhập 

trong phạm vi cho phép.
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• Nếu quý khách đang hoặc trong tương lai dự định sử dụng các giao dịch tiền mặt vượt hơn 2 triệu yên ở tài khoản Ngân hàng Yucho, vui 
lòng chọn “はい (Có)”. Nếu quý khách không sử dụng hoặc không có kế hoạch sử dụng trong tương lai, vui lòng chọn “いいえ (Không)”.

 * Giao dịch tiền mặt là các giao dịch như gửi tiền mặt vào tài khoản hoặc rút tiền mặt từ tài khoản v.v. tại máy ATM hoặc quầy giao dịch. 
Nếu quý khách giao dịch như gửi tiền mặt tại máy ATM trong cùng một ngày và tổng số tiền đó vượt quá 2 triệu yên, vui lòng chọn “はい 
(Có)”. (Không bao gồm thanh toán từ tài khoản hoặc gửi tiền từ tài khoản)

 * Khi thực sự giao dịch, chúng tôi có thể xác nhận lại lý do giao dịch và nguồn tiền giao dịch v.v.

9 Vui lòng nhập “200万円超の現金取引予定 (Dự định giao dịch tiền mặt hơn 2 triệu yên)”.

Vui lòng chọn “はい (Có)” hoặc 
“いいえ (Không)”.

[Người có dự định giao dịch tiền mặt hơn 2 triệu yên]
[Chỉ dành cho những người códự 
định giao dịch tiền mặt hơn 2 
triệu yên ]
Vui lòng nhập nơi xuất phát và 
mục đích sử dụng của số tiền và 
lý do tại sao phải sử dụng tiền 
mặt (nội dung cụ thể của giao 
dịch). (Tối đa 30 ký tự) 
transactions) (up to 30 
characters).
* Nếu vượt quá 30 ký tự, vui lòng nhập 

trong phạm vi cho phép.

[Chỉ dành cho những người có dự 
định giao dịch tiền mặt hơn 2 triệu 
yên]
Vui lòng chọn hạng mục tương 
ứng với tần suất giao dịch tiền 
mặt vượt hơn 2 triệu yên.

[Chỉ dành cho những người có 
dự định giao dịch tiền mặt hơn 2 
triệu yên]
Vui lòng chọn hạng mục tương 
ứng với số tiền trong 1 lần giao 
dịch tiền mặt hơn 2 triệu yên.
* Nếu số tiền giao dịch thay đổi nhiều 

tùy thuộc vào thời điểm giao dịch, vui 
lòng trả lời bằng giá trị trung bình.
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• Nếu quý khách đang hoặc trong tương lai dự định sử dụng gửi tiền quốc tế (giao dịch gửi tiền với nước ngoài) ở tài khoản Ngân hàng 
Yucho, vui lòng chọn “はい (Có)”. Nếu quý khách không sử dụng hoặc không có kế hoạch sử dụng trong tương lai, vui lòng chọn “いいえ 
(Không)”.

 * Đối với gửi tiền quốc tế, vui lòng cho biết quý khách sử dụng quầy giao dịch hay sử dụng Yucho Direct bất kể quy mô của số tiền giao 
dịch dự kiến lớn hay nhỏ.

 * Khi thực sự giao dịch, chúng tôi có thể xác nhận lại mục đích gửi tiền và nguồn tiền giao dịch v.v.

10 Vui lòng nhập “国際送金の利用予定 (Dự định gửi tiền quốc tế)”.

Vui lòng chọn “はい (Có)” hoặc 
“いいえ (Không)”.

[Người tương ứng với “Có” cho cho mục códự định gửi tiền quốc tế]

[Chỉ dành cho những người dự 
định gửi tiền quốc tế]
Vui lòng chọn hạng mục tương 
ứng với mục đích gửi tiền quốc tế 
nếu gửi hoặc nếu nhận. (Có thể 
chọn nhiều câu)
Nếu chọn “その他 (Khác)”, vui 
lòng nhập nội dung cụ thể. (Tối 
đa 20 ký tự)
* Nếu vượt quá 20 ký tự, vui lòng nhập 

trong phạm vi cho phép.

[Chỉ dành cho những người dự 
định gửi tiền quốc tế]
Vui lòng chọn hạng mục tương 
ứng với tần suất gửi tiền quốc tế.

[Chỉ dành cho những người dự 
định gửi tiền quốc tế]
Vui lòng chọn hạng mục tương 
ứng số tiền trong 1 lần gửi tiền 
quốc tế.
* Nếu số tiền giao dịch thay đổi nhiều 

tùy thuộc vào thời điểm giao dịch, vui 
lòng trả lời bằng giá trị trung bình.

[Chỉ dành cho những người dự 
định gửi tiền quốc tế]
Vui lòng chọn tên quốc gia tương 
ứng với các quốc gia đối tượng 
giao dịch gửi tiền quốc tế. (Có 
thể chọn nhiều câu)
Nếu chọn “その他 (Khác)”, vui 
lòng chọn tên quốc gia từ danh 
sách đổ xuống.
* Nếu có nhiều quốc gia đối tượng 

giao dịch khác, v.v., vui lòng chọn 1 
quốc gia đối tượng giao dịch chính.
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• Nếu quý khách có hoặc trong tương lai dự định giao dịch với các quốc gia v.v. được chỉ định là quốc gia / khu vực bị trừng phạt kinh tế theo 
Đạo luật Ngoại hối và Ngoại thương và các quy định của OFAC Hoa Kỳ, v.v. (các quốc gia bị trừng phạt kinh tế), vui lòng chọn ”はい (Có)”. 
Nếu quý khách không hoặc không có kế hoạch giao dịch trong tương lai, vui lòng chọn “いいえ (Không)”.

 * Quý khách có thể kiểm tra danh sách các quốc gia bị trừng phạt kinh tế mới nhất trên trang web của Ngân hàng Yucho.
 * Khi thực sự giao dịch, chúng tôi có thể xác nhận lại lý do giao dịch và nguồn tiền giao dịch v.v.

11 Vui lòng nhập “経済制裁対象国等との取引 (Giao dịch với các quốc gia bị trừng phạt kinh tế)”.

Vui lòng chọn “はい (Có)” hoặc 
“いいえ (Không)”.

[Người tương ứng với “Có” cho việc có giao dịch với các quốc gia bị trừng phạt kinh tế]

[Chỉ dành cho người có giao dịch 
với các quốc gia bị trừng phạt 
kinh tế]
Vui lòng chọn quốc gia bị trừng 
phạt kinh tế tương ứng. Nếu 
chọn “その他 (Khác)”, vui lòng 
nhập tên quốc gia cụ thể. (Tối đa 
30 ký tự)
* Nếu vượt quá 30 ký tự, vui lòng nhập 

trong phạm vi cho phép.

[Chỉ dành cho người có giao dịch với các quốc gia 
bị trừng phạt kinh tế]
Vui lòng nhập nội dung cụ thể của giao dịch, chẳng 
hạn như nội dung và mục đích của giao dịch, đối tác 
của giao dịch, v.v. (Tối đa 40 ký tự)
* Nếu vượt quá 40 ký tự, vui lòng nhập trong phạm vi cho 

phép.
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• Nội dung trả lời sẽ được hiển thị. Vui lòng kiểm tra nội dung đã nhập, nếu nội dung chính xác, vui lòng nhấn nút “回答 (Trả lời)”.
• Nếu muốn chỉnh sửa, vui lòng quay lại màn hình nhập câu trả lời bằng nút “戻る (Quay lại)” trên màn hình và sửa nội dung đã nhập.
 * Không sử dụng nút “Quay lại” của trình duyệt vì nội dung đã nhập sẽ bị xóa.
• Sau khi nhấn nút trả lời, quý khách sẽ không thể đăng nhập lại và không thể xem nội dung trả lời. * Nếu quý khách cần lưu, vui lòng lưu 

màn hình xác nhận câu trả lời hoặc in màn hình trình duyệt v.v.

2. Vui lòng kiểm tra nội dung nhập trên màn hình xác nhận câu trả lời,
nếu nội dung nhập chính xác, vui lòng nhấn nút “回答 (Trả lời)”.

Vui lòng kiểm tra nội dung nhập 
và nếu nội dung nhập chính xác, 
vui lòng nhấn nút “回答(Trả lời)”.
Nếu muốn chỉnh sửa, vui lòng 
quay lại màn hình nhập câu trả 
lời bằng nút “戻る (Quay lại)” trên 
màn hình và sửa nội dung đã 
nhập.
* Không sử dụng nút “Quay lại” của 

trình duyệt vì sẽ gây ra lỗi hệ thống. 
(Nếu xảy ra lỗi hệ thống, nội dung 
đã nhập sẽ bị xóa.)

* Sau khi nhấn nút “回答 (trả lời)”, quý khách sẽ không thể đăng nhập lại và không thể 
xem nội dung trả lời. * Nếu quý khách cần lưu, vui lòng lưu màn hình xác nhận câu trả 
lời hoặc in màn hình trình duyệt v.v.
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3. Màn hình hoàn thành được hiển thị, việc trả lời đã hoàn thành. 
Rất cảm ơn quý khách đã hợp tác.


