
Dành cho những người muốn 
được tư vấn về hoạt động 

kinh doanh 
 

Trung tâm hỗ  trợ  tư vấn tài chính（金融相談窓口） 

Bạn có thể tham khảo ý kiến về khoản hỗ trợ để tiếp tục 

hoạt động kinh doanh của mình. 

Bỗ   phậ  n thúc đậ y doanh nghiệ  p nhỗ  và vư a, Chi cụ c lao đỗ  ng 

công nghiệ  p, Cụ c kinh tế 

📞 052-735-2000 

 

 

Tư vấn kinh doanh（経営相談） 

Bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia có đủ 

năng lực chuyên môn và không mất phí. Tuy nhiên, bạn 

phải đặt lịch trước. 

Trung tâm hỗ  trợ  doanh nghiệ  p mợ i ợ  thành phố Nagoya 

📞 052-735-0808 

 



  



 

Những người cần hỗ trợ tiền 

để quản lý kinh doanh 

 

Bảo đảm mạng lưới an ninh tài chính số 4 và 5/Bảo đảm ứng 

phó khủng hoảng（セーフティネット保証 4 号・5 号／危機関連保証）） 

Các mẫu đơn và hồ sơ đăng ký vay tiền theo các điều 

khoản có lợi được cấp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

đang gặp khó khăn về hoạt động kinh doanh. 

Bộ phận thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục kinh tế 

📞 052-735-2100 

 

 

 

 

 

 



Quỹ hỗ trợ ổn định quản lý (quỹ hỗ trợ thích ứng với những 

thay đổi của môi trường)（経営安定資金（環境適応資金）） 

Mở rộng phạm vi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa có kết 

quả kinh doanh rất tệ để cho phép các doanh nghiệp vay 

vốn nhằm mục đích vận hành doanh nghiệp. 

Bộ phận thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục kinh tế 

📞 052-735-2100 

 

 

Miễn phí đảm bảo phải nộp cho hệ thống quản lý khoản vay 

（融資制度にかかる保証料免除） 

Trường hợp vay vốn từ thành phố Nagoya để quản lý kinh 

doanh trong tình hình dịch bệnh do virus corona chủng 

mới gây ra, các chi phí bắt buộc ngoài tiền lãi có thể thấp 

hơn. 

Bộ phận thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục kinh tế 

📞 052-735-2100 

 

  



 

Các cửa hàng nghỉ kinh doanh 

do các trung tâm thương mại 

tổng hợp đóng cửa 

 

Tiền hỗ trợ ứng phó với bệnh truyền nhiễm do virus Corona 

chủng mới của Nagoya（ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金） 

Người phải đóng cửa hàng do các trung tâm thương mại 

tổng hợp đóng cửa sẽ nhận được 500,000 yên tiền hỗ trợ. 

Tổng đài về tiền hỗ trợ của thành phố Nagoya 

📞 052-228-7007 

 

  



 

Gửi người đang mở cửa cơ sở 

kinh doanh 

 

Tiền hỗ trợ tiếp tục kinh doanh ứng phó với bệnh truyền nhiễm 

do virus Corona chủng mới của Nagoya 

（ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金） 

Với các cơ sở không nằm trong diện Tỉnh yêu cầu nghỉ 

kinh doanh, vẫn duy trì các hoạt động tiếp xúc với nhiều 

người dân sẽ được hỗ trợ 100,000 yên. 

Cục Kinh tế Nhóm dự án ứng phó với bệnh truyền nhiễm do 

virus Corona chủng mới (Văn phòng tiền hỗ trợ) 

📞 052-265-2102 

 

  



 

Người đang kinh doanh cửa 

hàng ăn uống 

 

Hoạt động thúc đẩy sử dụng dịch vụ giao hàng ăn uống tận 

nhà（飲食宅配サービス利用促進事業） 

Để ủng hộ việc duy trì hoạt động của các cửa hàng ăn 

uống, sẽ hợp tác với các công ty cung cấp dịch vụ giao 

hàng ăn uống tận nhà, thúc đẩy người dân sử dụng dịch 

vụ đó. 

Cục Kinh tế Phòng kế hoạch công nghiệp 

📞 052-972-2412 

 


