
Sở Di dân biên soạn”Hỏi và Đáp(Q&A) về Phiếu chấn hưng kinh tế gấp 

5 lần 

1. Những ai có thể lãnh phiếu chấn hưng gấp 5 lần? 

(1) Công dân trong nước có hộ khẩu 

(2) Nhân viên văn phòng đại diê ̣n Đài Loan tại nươ ́c ngoài và người 

thân mang quô ́c tịch Đài Loan nhưng không có hộ khẩu tại Đài 

Loan. 

(3) Công dân không có hộ khẩu đã được cấp giấy phép cư trú ở Đài 

Loan. 

(4) Người dân Trung Quốc Đại lục có thẻ cư trú theo thân nhân, giấy 

phép cư trú dài hạn ở Đài Loan (Người hôn phối của công dân Đài 

Loan). 

(5) Người nước ngoài là Vợ hoặc chồng của công dân có hộ khẩu Đài 

Loan, đã có thẻ cư trú. 

(6) Hôn phối của công dân Đài Loan là người Hồng Kông hay Macao đã c

ó thẻ cư trú. 

(7) Những người chưa bị thu hồi giấy phép cư trú do người hôn phối 

là công dân Đài Loan ly hôn hoặc chết. 

(8) Những người theo khoản 3 đến khoản 7 có giấy phép định cư, người 

chưa đăng ký hộ khẩu. 

(9) Người nước ngoài có thẻ cư trú vĩnh viễn ở Đài Loan. 

(10)Theo quy định Điều 27 mục 1 khoản 1 và khoản 2 về ra nước ngoài 

và di dân, người nước ngoài được cư trú tại Đài Loan, và nhân 

viên các cơ quan ngoại giao tại Đài Loan và người thân của họ đã 

theo quy định chính cấp phát giấy chứng nhận, người có thẻ CMND 

hợp lệ. 

 

2. Con của công dân Đài Loan sinh ra ở nước ngoài, có thể được 

lãnh Phiếu chấn hưng gấp 5 lần hay không? 

Đáp: Con của công dân Đài Loan sinh ra ở nước ngoài, có quốc tịch Đ

ài Loan và đã có thẻ cư trú Đài Loan hợp lệ, thì có lãnh. 

 

3. Tân di dân có thẻ cư trú sau khi trở về nước, do dịch bệnh 

không thể quay lại Đài Loan, nhưng thẻ cư trú vẫn còn hiệu lực, 

có thể lĩnh phiếu kích thích tiêu dùng hay không? 

Đáp: Có thể, chỉ cần có thẻ cư trú hợp lệ, đều có thể lĩnh. 

 



4. Con của công dân Đài Loan và Tân di dân, có thể lĩnh phiếu chấn 

hưng gấp 5 lần hay không? 

Đáp: Nếu con em có quốc tịch Đài Loan và đã có thẻ cư trú Đài Loan 

hợp lệ, người có hộ khẩu hoặc CMND đều có thể lãnh phiếu. 

 

5. Tân di dân nếu thẻ cư trú đã quá hạn hoặc ly hôn, có thể lĩnh 

phiếu chấn hưng gấp 5 lần hay không? 

Đáp:Chỉ cần Tân di dân có thẻ cư trú hợp lệ thì có thể đăng ký. 

Nhưng nếu thẻ cư trú đã quá hạn hoặc ly hôn, cần phù hợp các điều 

kiện dưới đây: 

(1) Thẻ cư trú hết hạn cần làm lại thẻ cư trú mới thì mới có thể 

lĩnh. 

(2) Trước khi thẻ cư trú của người đã ly hôn hết hiệu lực, có thể 

lĩnh. 

 

6. Công dân Đài Loan không có hộ khẩu là gì? Có thể nhận phiếu kích 

thích tiêu dùng hay không? 

Đáp: Công dân Đài Loan không có hộ khẩu là chỉ những công dân sống ở 

nước ngoài không có hộ khẩu ở Đài Loan(ví dụ như Jeremy Lin, cha mẹ 

anh là công dân Đài Loan, anh được sinh ra ở nước ngoài nhưng cho 

đến nay anh vẫn chưa quay về Đài Loan nhập tịch), người có quốc tịch 

Đài Loan(ví dụ Cư dân mới nhập quốc tịch Đài Loan) và nhập lại quốc 

tịch Đài Loan nhưng chưa có hộ khẩu ở Đài Loan. Người đã có thẻ cư 

trú Đài Loan hoặc CMND hợp lệ, thì đều có thể lĩnh phiếu. 

 

7. Tôi là Tân di dân, nhưng ở Đài Loan cư trú với lý do như làm 

việc, đầu tư hoặc thẻ vàng việc làm, thì có được nhận phiếu 

chấn hưng hay không? 

(1) Trước ngày 30/4/2022, bạn có thể gọi điện hoặc trực tiếp đến các 

Trạm phục vụ của Sở Di dân địa phương nơi cư trú (ví dụ nếu bạn 

cư trú ở thành phố Đài Bắc, thì đến Trạm phục vụ thành phố Đài 

Bắc), cung cấp “Số thẻ cư trú” và “Số thẻ CMND” của vợ/chồng 

công dân Đài Loan, sau khi xác nhận là vợ/chồng của công dân Đài 

Loan, thì có thể đặt trước hoặc nhận lĩnh. 

(2) Nếu bạn chưa hoàn thành việc đăng ký kết hôn, vui lòng mang theo 

giấy đăng ký kết hôn đã được xác nhận ở nước mẹ đẻ, đến Phòng 

Sự vụ Hộ tịch địa phương thực hiện đăng ký kết hôn, sau đó gọi 

điện hoặc trực tiếp đến các Trạm phục vụ của Sở Di dân địa 



phương để xác nhận, là có thể đặt trước hoặc nhận lĩnh. 

(3) Thông tin liên hệ của các Trạm phục vụ Sở di dân như sau: 

 

Tên Trạm phục vụ Điện thoại Tên Trạm phục vụ Điện thoại 

Trạm phục vụ thành phố Cơ 

Long 

02-24276374 Trạm phục vụ huyện 

Vân Lâm 

05-5345971 

Trạm phục vụ thành phố 

Đài Bắc 

02-23885185 Trạm phục vụ huyện Gia 

Nghĩa 

05-362-3763 

Trạm phục vụ thành phố 

Tân Bắc 

02-82282090 Trạm phục vụ thành phố 

Gia Nghĩa 

05-216-6100 

Trạm phục vụ thành phố 

Đào Viên 

03-3314830 Trạm phục vụ thành phố 

Đài Nam 1 

06-2937641 

Trạm phục vụ thành phố 

Nghi Lan 

03-9575448 Trạm phục vụ thành phố 

Đài Nam 2 

06-5817404 

Trạm phục vụ thành phố 

Hoa Liên 

03-8329700 Trạm phục vụ thành phố 

Cao Hùng 1 

07-7151660 

Trạm phục vụ thành phố 

Tân Trúc 

03-5243517 Trạm phục vụ thành phố 

Cao Hùng 2 

07-621-2143 

Trạm phục vụ huyện Tân 

Trúc 

03-5519905 Trạm phục vụ huyện 

Bình Đông 

08-7661885 

Trạm phục vụ huyện Miêu 

Lật 

037-322350 Trạm phục vụ huyện Đài 

Đông 

089-361631 

Trạm phục vụ thành phố 

Đài Trung 1 

04-24725103 Trạm phục vụ huyện 

Bành Hồ 

06-9264545 

Trạm phục vụ thành phố 

Đài Trung 2 

04-25269777 Trạm phục vụ huyện 

Kim Môn 

082-323695 

Trạm phục vụ huyện 

Chương Hóa 

04-7270001 Trạm phục vụ huyện 

Liên Giang 

0836-23736 

Trạm phục vụ huyện Nam 

Đầu 

049-2200065   

 

8. Lao động nước ngoài? Du học sinh? Thẻ vàng việc làm? Có thể 

lãnh phiếu không? 

(1) Không thể, lao động nước ngoài, khán hộ công không phù hợp tư cá

ch lãnh. 

(2) Sinh viên nước ngoài nếu không phải là hôn phối của công dân Đài 

Loan, không phù hợp tư cách lãnh. 

(3) Người nước ngoài hoặc người Hồng Kông-Macao có thẻ vàng việc 



làm. nếu không phải là hôn phối của công dân Đài Loan, không phù 

hợp tư cách lãnh. 

 

9. Tôi không phải là hôn phối của công dân Đài Loan, nhưng có thẻ 

cư trú vĩnh viễn  người nước ngoài, có thể lãnh phiếu chấn 

hưng gấp 5 lần không? 

Có thể, người nước có thẻ cư trú vĩnh viễn Đài Loan hợp lệ, có thể 

lãnh. 

 

10. Tân di dân sau khi đặt phiếu chấn hưng giấy, nhưng không may bị 

chết, thì có thể nhận phiếu chấn hưng gấp 5 lần hay không? 

Nếu Tân di dân đã hoàn thành việc đặt phiếu không may qua đời, thì 

có thể do người hôn phối Đài Loan của Tân di dân hoặc người nhà của 

người hôn phối Đài Loan nhận thay. 

 

11. Phương thức lãnh phiếu tiêu dùng? 

(1) Phiếu giấy: dùng thẻ BHYT hoặc thẻ cư trú lãnh phiếu chấn hưng 

trị giá 5000 tệ, mệnh giá chia thành 3 tờ 1000 tệ, 2 tờ 500 tệ, 5 

tờ 200 tệ. 

(2) Phiếu kỹ thuật số: Thanh toán di động tùy chọn, vé điện tử, thẻ 

tín dụng, chu kỳ hoàn trả ít nhất mỗi tháng một lần, tích lũy ho

àn trả giới hạn cho mỗi người là 5000 Đài tệ. 

 

12. Tân di dân chưa có thẻ BHYT làm thế nào để nhận phiếu? 

Tân di dân chưa có thẻ BHYT, không thể liên kết kỹ thuật số, có thể 

dùng thẻ cư trú đến bưu điện nhận phiếu giấy. 

 

 

13. Lãnh phiếu chấn hưng giá trị gấp 5 lần bằng giấy như thế nào? 

(1) Đặt trước và nhận phiếu: Có thể đặt mua trên website chính thức 

hoặc cửa hàng tiện lợi.  

 Thời gian đặt: lần 1 từ 25/9 (thứ 7)  đến 1/10(thứ 5), lần 2 từ 

25/10 (thứ hai) đến 31/10 (chủ nhật). 

 Thời gian nhận phiếu: lần 1 từ 8/10 (thứ sáu) đến 21/10 (thứ 

năm), lần 2 từ 8/11 (thứ hai) đến 21/11 (chủ nhật). 

A. Website chính thức (https://5000.gov.tw): 

 Vào trang web chính thức nhập số thẻ bảo hiểm y tế-> chọn nơi 

nhận phiếu-> hoàn tất việc đặt.  

https://5000.gov.tw/


 Cũng có thể đăng nhập ứng dụng APP Bảo hiểm y tế Kuaiyitong-> ấn 

chọn “Xác minh phiếu gấp 5 lần”-> lấy mã xác minh->vào lại 

trang web xác nhận danh tính-> chọn điểm nhận phiếu-> hoàn tất 

việc đặt.  

B. Cửa hàng tiện lợi: đến máy tự động Kiosh chèn thẻ bảo hiểm y tế, 

in hóa đơn ra, là đã hoàn tất việc đặt phiếu. 

C. Lĩnh phiếu:Vào thời gian lãnh phiếu cầm thẻ BHYT đến nơi nhận đã 

lựa chọn 

(bao gồm các cửa hàng tiện lợi: Family Mart, Hi-Life, OK Mart, 

PxMart, Simple Mart, Watsons, Cosmed v.v…) 

(2) Lĩnh tại hiện trường: có thể tại website bưu điện đặt trước sau 

đó đến nhận tại các điểm dịch vụ của bưu điện. 

A. Đặt trước: 4/10/2021 (thứ hai) mở đặt trước. 

B. Lãnh nhận: 

 12/10(thứ ba) đến 30/10(thứ bảy) thu nhận phiếu người đặt 

trước. 

 16/10, 23/10 hai tuần thứ bảy Bưu điện trên toàn quốc phục vụ cả 

ngày (trừ bưu cục ở văn phòng và trường học). 

 Từ 1/11 (Thứ 2) sẽ tiếp tục thu nhận phiếu đặt trước hoặc trực 

tiếp đến lấy phiếu tùy theo tình hình dịch bệnh, tuy nhiên cần 

phối hợp kiểm soát đám đông. 

C. Quy định mang thẻ bảo hiểm y tế: 

 Ưu tiên thẻ bảo hiểm y tế có ảnh, đối với thẻ bảo hiểm y tế 

không có ảnh thì đồng thời thu thập giấy tờ tùy thân có ảnh. 

 Người chưa có thẻ BHYT mang theo các giấy tờ tùy thân như chứng 

minh nhân dân (hoặc thẻ cư trú) đến bưu điện lãnh phiếu. 

(3) Mỗi người chỉ lãnh 1 lần,  phiếu giấy và phương thức kỹ thuật số 

không thể nhận lặp lại. 

 

14. Làm thế nào liên kết phiếu chấn hưng gấp 5 lần kỹ thuật số? 

Bạn có thể chọn bất kỳ phương thức nào sau đây: 

(1) Thanh toán di động: Tải xuống ứng dụng thanh toán di động để 

tham gia sự kiện → liên kết và tích lũy tiêu dùng → hoàn trả 

theo chu kỳ của doanh nghiệp thanh toán di động → hoàn trả vào 

tài khoản thanh toán di động qua thông báo của APP → tích lũy 

hoàn trả giới hạn là 5.000 Đài tệ. 

(2) Vé điện tử: đăng ký thẻ với tên thật để tham gia → liên kết và 

tích lũy tiêu dùng → hoàn trả theo chu kỳ hạch toán của nhà cung 



cấp vé điện tử → dùng tin nhắn thông báo đến quầy siêu thị yêu 

cầu nhân viên hoàn trả dựa vào thẻ →  tích lũy hoàn trả giới 

hạn là 5.000 Đài tệ. 

(3) Thẻ tín dụng: Chọn thẻ tín dụng tham gia → liên kết và tích lũy 

tiêu dùng → hoàn trả theo chu kỳ hạch toán của thẻ tín dụng → 

thông báo số tiền khấu trừ hóa đơn hàng tháng bằng tin nhắn → 

tích lũy hoàn trả giới hạn là 5.000 Đài tệ. 

 

15. Thẻ cư trú của tôi là thẻ định dạng cũ, có thể được lĩnh không? 

Có thể. Thẻ định dạng cũ mới đều không ảnh hưởng đến tư cách lĩnh, 

miễn là thân phận phù hợp, nhập số thẻ cư trú định dạng mới hoặc cũ 

ở trang web liên quan thì đều có thể lĩnh nhận. 

 

16. Thời gian bắt đầu sử dụng vào lúc nào? Có thể dùng đến khi nào? 

(1) Phiếu giấy: ngày 8/10/2021(thứ năm) sau khi lãnh có thể sử dụng 

ngay, hạn cuối lĩnh và sử dụng đến ngày 30/4/2022(thứ bảy). 

(2) Phiếu kỹ thuật số: 22/09/2021(thứ tư) bắt đầu đăng ký, 

8/10/2021(thứ sáu) bắt đầu tích lũy tiêu dùng, đến 30/4/2022(thứ 

bảy) ngừng tích lũy tiêu dùng, chu kỳ hoàn trả ít nhất một tháng 

1 lần, tích lũy hoàn trả giới hạn cho mỗi người là 5000 Đài tệ. 

 

17. Phạm vi sử dụng phiếu chấn hưng giá trị gấp 5 lần? 

(1) Cửa hàng bán lẻ, chợ truyền thống, chợ đêm, mua sắm quần áo, 

khách sạn du lịch đều không hạn chế sử dụng. 

(2) Phạm vi không được sử dụng: 

 Thanh toán tiền điện nước. 

 Thanh toán tiền gốc, lãi, phí hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng 

cho các tổ chức tài chính. 

 Mua hoặc đầu tư cổ phiếu, trái phiếu công ty, mua(bán) chứng chỉ, 

đầu tư ngắn hạn, phiếu bảo hành , v.v… 

 Đóng phạt, thuế, lệ phí quy định, bảo hiểm lao động, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm hưu trí quốc gia, hoặc các nghĩa vụ thanh toán tài 

chính theo luật khác 

 Mua thuốc lá, phiếu quà tặng hàng hóa (dịch vụ), phiếu quà tặng 

tiền mặt, giao dịch tích điểm. 

 Không được sử dụng với mục đích thu giữ, triệt tiêu, bảo lãnh 

hoặc cưỡng chế. 

 Giao dịch thương mại điện tử ở nước ngoài. 



 Các giao dịch được công bố trên danh sách thương mại điện tử 

trong nước. 

 

Thông tin liên lạc 

1. Nếu có bất cứ vấn đề liên quan đến ”Phiếu chấn hưng gấp 5 lần” 

thì có thể gọi đến đường dây Cứu trợ chấn hưng 1988. Thời gian 

phục vụ từ 08:30~18:30, suốt năm không nghỉ, dịch vụ trả lời tự 

động 24 giờ. 

2. Người nước ngoài, người Trung Quốc Đại Lục, Hồng Kông và Macao 

xin gọi đến đường dây nóng dịch vụ tư vấn 0800-024-111, phục vụ 

7 ngôn ngữ (Trung, Anh, Nhật, Việt, Ấn Độ, Thái và Campuchia). 

3. Đối chiếu thông tin thân phận người Đài Loan có vấn đề, có thể 

gọi đến hotline dịch vụ 1996 của Sở hộ tịch Bộ Nội vụ, nếu người 

ở nước ngoài gọi thì xin gọi đến 886-2-8195-8151. 

4. Liên quan đến vấn đề làm thẻ BHYT và sử dụng APP kuaiyitong, có 

thể gọi đến hotline tư vấn của Sở Bảo hiểm Y tế 0800-030-598, 

hoặc 4128-678 (không thêm mã vùng), điện thoại di động, vui lòng 

gọi (02) 4128-678. 


