
Những chủ doanh nghiệp hoặc 

cơ sở kinh doanh giảm hơn 

một nửa doanh thu do có ý 

thức tự kiềm chế 

 

Phúc lợi kéo dài（持続化給付金） 

Nếu trong một tháng của năm 2020, doanh thu của bạn 

giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước, chính phủ Nhật 

Bản sẽ cấp cho bạn khoản hỗ trợ tính theo tổng số doanh 

thu. 

Tổng đài trợ giúp về phúc lợi kéo dài 

📞 0120-115-570 

 

  



 

Những người sử dụng lao động 

cho nhân viên nghỉ việc tạm thời 

 

Trợ cấp điều chỉnh việc làm (trường hợp ngoại lệ do virus 

corona)（雇用調整助成金(コロナ特例)） 

Người sử dụng lao động có thể nhận được trợ cấp từ chính 

phủ Nhật Bản để trả lương cho nhân viên trong thời gian 

nghỉ việc tạm thời. 

Phòng bảo đảm việc làm tại cơ quan nhà nước (Hello work) 

 

  



 

Những người sử dụng lao động 

có nhân viên đang nuôi con 

 

Khoản trợ cấp cho trường tiểu học bị đóng cửa（小学校休業等対応助成金） 

Người sử dụng lao động có thể nhận được trợ cấp từ chính 

phủ Nhật Bản khi nhân viên được nghỉ có lương để chăm 

sóc con vì trường tiểu học bị đóng cửa, trẻ bị nhiễm virus 

corona chủng mới hoặc trẻ có bệnh nền có nguy cơ mắc 

bệnh cao. 

Khoản trợ cấp/quỹ hỗ trợ cho trường học bị đóng cửa, Tổng 

đài hỗ trợ về trợ cấp điều chỉnh việc làm 

📞 0120-60-3999 

 

  



 

Người làm nghề tự do đang 

nuôi con 

 

Khoản trợ cấp cho trường tiểu học bị đóng cửa（小学校休業等対応助成金） 

Những người có con nghỉ học vì trường học bị đóng cửa, 

trẻ bị nhiễm virus corona chủng mới hoặc trẻ có bệnh nền 

có nguy cơ mắc bệnh cao và những người không thể làm 

việc mà họ vốn đảm nhận, có thể nhận trợ cấp từ chính 

phủ Nhật Bản. 

Khoản trợ cấp/quỹ hỗ trợ cho trường học bị đóng cửa, Tổng 

đài hỗ trợ về trợ cấp điều chỉnh việc làm 

📞 0120-60-3999 

 

  



Những người cần hỗ trợ tiền 

để quản lý kinh doanh 

 

Khoản vay đặc biệt trong tình hình dịch bệnh truyền nhiễm do 

virus corona chủng mới gây ra（新型コロナウイルス感染症特別貸付） 

Chính phủ Nhật Bản cho các chủ doanh nghiệp đang tạm 

thời gặp khó khăn vay vốn. 

Japan Finance Corporation 

📞 0120-154-505 

 

 

 

 

 

 

 



Khoản vay đặc biệt để thích ứng với những thay đổi đột ngột 

về vệ sinh môi trường（衛生環境激変対策特別貸付） 

Chính phủ Nhật Bản cho các chủ khách sạn hoặc nhà hàng 

đang tạm thời gặp khó khăn vay vốn. 

Japan Finance Corporation 

📞 0120-154-505 

 


