
Về khoản trợ cấp đặc biệt cố định 10 vạn yên của chính phủ Nhật Bản 

 

Ngày 20 tháng 04, trên trang web chính thức của bộ Nội vụ và truyền thông Nhật 

Bản đã cho đăng tải nội dung liên quan đến “Tóm lược về Khoản trợ cấp đặc biệt 

cố định 10 vạn yên”. Cụ thể như sau: 

 

○ Các đối tượng có quyền được nhận và người nhận: 

 Người nhận trợ cấp: chủ hộ gia đình. 

 Người có quyền nhận trợ cấp: đến ngày tiêu chuẩn 27 tháng 4 năm 2020, có 

đăng ký lưu trú trong sổ Quản lý lưu trú (Juumin-kihon-daichou) 

Người nước ngoài cũng nhận được phép nhận trợ cấp nếu có tư cách lưu trú trên 3 

tháng, có mang thẻ ngoại lưu trú và đăng ký địa chỉ trong sổ Quản lý lưu trú của 

địa phương 

 

○ Khoản tiền trợ cấp: Đối tượng nhận trợ cấp mỗi người 10 vạn yên 

 

○ Phương thức đăng ký và nhận trợ cấp: 

1. Qua đường bưu điện: sau khi nhận được đơn đăng ký, hãy điền các mục cần 

thiết, photo giấy chứng nhận nhân thân, giấy xác nhận tài khoản ngân hàng (trang 

đầu tiên của số) và gửi lại cho chính quyền địa phương. 

※Giấ y đấ ng ky  đượ c gư i tợ i đi ấ chỉ  đấ ng ky  trê n sổ  Quấ n ly  lưu tru  vấ ổ thợ i điê m ngấ y 27 thấ ng 

04, nê u sấu ngấ y nấ y bấ n chuyê n khổ i nợi ợ  cu , giấ y đấ ng ky  cổ  thê  khổ ng đượ c gư i đê n trổng 

thợ i giấn quy đi nh. Trổng trượ ng hợ p nấ y, hấ y liê n lấ c lấ i vợ i chỉ nh quyê n nợi ợ  cu . 

 

2. Qua internet (áp dụng với những người có thẻ mã số cá nhân my number): tại 

trang đăng ký, hãy chụp ảnh và đăng tải các thông tin cần thiết. 

 

○ Thời gian mở đăng ký và thời hạn: 

- Thời gian mở đăng ký do mỗi địa phương tự quyết định. 

- Thời hạn đăng ký là 3 tháng kể từ ngày mở đăng ký. 

 

○ Đường dây nóng: 

Tel: 0120-260020 

Thời gian: 9h – 18h30 trừ thứ 7, CN và ngày lễ 

Hãy liên hệ với Trung tâm trong trường hợp cần phiên dịch. 

 



Tham khảo https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-

19/kyufukin.html (chỉ có tiếng Nhật) 

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

