
Các hộ gia đình có trẻ nhỏ

Hỗ trợ tất cả

các đối tượng lây bệnh khi đang làm việc 
hoặc trên đường đi làm

Gửi người dân Hokkaido

chịu ảnh hưởng bởi sự lây 

lan của đại dịch COVID-19

Sinh kế bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu nghỉ kinh doanh, mất việc, 
giảm thu nhập...
Không thể thanh toán các loại thuế, phí, lương hưu...

giảm thu nhập dẫn tới không thể thanh toán học phí

20 vạn yên

Nghỉ làm/Mất việc dẫn tới bất an trong sinh kế

Vay hỗ trợ phúc lợi xã hội

Tối đa Hộ GĐ 1 người Hộ GĐ nhiều người

Đối tượng nghỉ làm việc/kinh doanh Đối tượng thất nghiệp/mất việc

1 người

10  vạn yên

Mỗi trẻ

1 vạn yên
Hỗ trợ lên tới

80% tiền lương trung bình

Khó khăn không thể đóng thuế

Không thể thanh toán bảo hiểm y tế

Không thể thanh toán chi phí dịch vụ công cộng

do lây nhiễm hoặc nghi ngờ lây nhiễm dẫn tới không 
còn tiền lương/giảm tiền lương

giảm thu nhập dẫn tới không thể thanh toán tiền nhà

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Hokkaido (ngày 11 tháng 5, 2020)

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/singatakoronahaien.htm

北海道 コロナ 総合情報

Giữ KHOẢNG CÁCH CỘNG ĐỒNG

・ Nhằm bảo vệ tính mạng của bạn và những người xung quanh, hãy giữ 
khoảng cách cộng đồng (tối thiểu 2 sải tay).

・ Hy vọng nhận được sự thấu hiểu và giúp đỡ của người dân cũng như chính 
quyền các địa phương.

Cú pháp tìm kiếm「新型コロナウイルス感染症について」
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Không thể thanh toán tiền thuế

Có thể đăng ký gia hạn thanh toán tiền nước máy

Danh sách nhanh các phương án hỗ trợ thiệt hại từ đại dịch COVID-19
※Trỏ chuột vào danh mục các chế độ để được đưa tới trang thông tin chính thức.

Hỗ trợ đến toàn bộ người dân trên toàn quốc có tên trong sổ đăng 
ký Hộ khẩu cơ bản tại các chính quyền các địa phương. Nhằm hỗ 
trợ sinh kế, mỗi người dân 10 vạn yên

1 người

10  vạn yên

Hoãn trả：1 năm từ ngày giải ngân

Thanh toán toàn bộ：sau khi hết hạn hoãn trả 2 năm

Tối đa

20 vạn yên

Các GĐ nhận trợ cấp nuôi dạy trẻ sẽ nhận thêm 
khoản trợ cấp khẩn cấp 1 vạn yên 1 trẻ.

mỗi trẻ

1 vạn yên

Nghỉ làm/Mất việc dẫn tới bất 
an trong sinh kế

Vay hỗ trợ phúc lợi xã hội

Không thể thanh toán tiền nhà

Hỗ trợ tất cả mọi người

GĐ có trẻ nhỏ

Người lây nhiễm khi đang làm việc

Nhiễm hoặc nghi nhiễm, dẫn tới 
mất việc hoặc phải nghỉ làm

緊急小口資金
主に休業された方等向け

総合支援資金（生活支援費）
主に失業された方等向け

国民健康保険の
傷病手当の支給

労災保険の休業補償

子育て世帯への
臨時特別給付金

特別定額給付金

住居確保給付金の
支給対象範囲拡大

国民年金保険料
免除・納付の猶予

道税の納税等の猶予

上下水道料金の支払い猶予

Nhiễm hoặc nghi lây nhiễm, dẫn tới mất việc, không có tiền lương hoặc giảm lương sẽ được 
BHYT quốc dân chi trả

Thoả mãn các điều kiện cụ thể sẽ được gia hạn thanh toán hoặc miễn giảm 1 phần tiền BHYT 
quốc dân

Các địa phương hoặc
Hotline
☎ 0120-260-020

Các địa phương hoặc
Hotline
☎ 0120-271-381

Cục Tiêu chuẩn lao động

Các địa phương

Bộ phận hỗ trợ độc lập bởi 
các địa phương

Hội đồng phúc lợi xã hội các 
khu vực hoặc Hội đồng phúc 
lợi xã hội Hokkaido
☎ 011-241-3976

Đường dây tư vấn vay khẩn 
cấp hoặc vay hỗ trợ đời sống
☎ 0120-46-1999

Phòng thuế Hokkaido hoặc 
nơi gần nhất

Các địa phương

Cục Quản lý nước máy nơi gần 
nhất

Hoãn trả：1 năm từ ngày giải ngân

Thanh toán toàn bộ：sau hạn hoãn trả 10 năm

Hộ GĐ đơn thân Hộ GĐ nhiều người

Với đối tượng không thanh toán được thuế địa phương, có thể áp dụng Gia hạn thanh toán 
hoặc Gia hạn truy thu, cưỡng chế (yêu cầu đăng ký).

Nghỉ việc/nghỉ kinh doanh dẫn tới giảm/không còn thu nhập, nếu thoả mãn điều kiện sẽ 
được trợ cấp tiền nhà (có mức tối đa)
Đối tượng: nghỉ việc hoặc bỏ nghề trong 2 năm trở lại. Hoặc giảm thu nhập trong thời gian 
trở lại đây.

Những trường hợp lây nhiễm bệnh khi làm việc sẽ 
được bảo hiểm lao động chi trả

lương trung bình

80% lương trung bình

Không thể thanh toán tiền BHYT 
quốc dân

Không thể thanh toán tiền nước máy

道営住宅の提供
Bộ phận chỉ đạo Xây dựng tại 
các địa phương

Người bị sa thải hoặc dừng gia hạn hợp đồng do dịch bệnh, bắt buộc phải ra khỏi KTX 
công ty, đồng thời gia đình của các trường hợp này sẽ được cấp nhà bởi chính quyền.

Không thể thanh toán tiền học phí

高等教育修学支援新制度
Vì các lý do khác nhau khiến sinh kế thay đổi, thu nhập của chủ hộ giảm sút, 
không thể thanh toán tiền học

Trung tâm hỗ trợ HS Nhật Bản

☎ 0570-666-301

高校生等奨学給付金
（道立高校・私立高校）

Chi trả các khoản trợ cấp ngoài tiền học với học sinh có gia kế thay đổi

Tới người dân Hokkaido

Phòng GĐ bậc phổ thông
☎ 011-204-5760

Phòng Học vấn thuộc Hokkaido-cho
☎ 011-204-5066

Trợ cấp cố định 

Trợ cấp đến các GĐ có trẻ nhỏ

Bồi hoàn nghỉ việc (Bảo hiểm lao động)

Chi trả trợ cấp 
bệnh tật từ 
BHYT quốc dân

Mở rộng phạm vi áp dụng trợ cấp tiền nhà

Cung cấp ngắn hạn nơi sinh sống

Chế độ hỗ trợ học tập cấp THPT trở lên

Trợ cấp tiền với học sinh THPT

Vay khẩn cấp (với đối tượng nghỉ làm/nghỉ kinh doanh)

Vay tổng hợp hỗ trợ đời sống (đối tượng mất việc...)

Gia hạn thanh toán với tiền thuế địa phương

Miễn giảm hoặc gia hạn thanh toán phí BHYT quốc dân

Gia hạn thanh toán tiền nước máy...
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Dưới 15 vạn yên 
1 tháng

Dưới 20 vạn yên 
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http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/shingatakoronatokurei.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/shingatakoronatokurei.htm
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/pdf/shien-leaf_corona.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/taiou_coronavirus.html
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/jukyokakuhokyuhukin_leaflet.pdf
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/topics/coronaviruskigen.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/jtk/coronadoueijutakuteikyo.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1420041_00003.htm
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kki/shugakushienkin.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/kyoikuhihutankigen.htm



