
ベトナム語 

 

Về tiền quỹ hỗ trợ kinh tế khu vực dành cho doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, v.v... của thành phố Yokkaichi 
 

Bổ sung thêm vào tiền quỹ hỗ trợ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh liên tục của các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, các cá nhân kinh doanh, v.v... đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tỉnh Mie do ảnh 

hưởng kéo dài từ yêu cầu đóng cửa, rút ngắn thời gian làm việc của các cơ sở kinh doanh và hạn chế 

ra ngoài khi ban hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp, v.v... để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá 

nhân kinh doanh, v.v... trong thành phố có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình. 

 

1. Đối tượng hỗ trợ 

Người đã nhận được tiền quỹ hỗ trợ kinh tế khu vực tỉnh Mie (phần tháng 8 và tháng 9) trong các cơ 

sở kinh doanh, v.v... có địa điểm nộp thuế trong tờ kê khai quyết toán thuế là thành phố Yokkaichi trong 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân kinh doanh, v.v... có đăng ký trụ sở chính trong thành phố 

* Ngoại trừ các tổ chức tôn giáo, các tổ chức tự nguyện không phải là pháp nhân và các cơ sở kinh 

doanh đã đóng cửa hoặc đã dừng hoạt động kinh doanh, v.v... 

2. Số tiền hỗ trợ 

Số tiền tương đương với số tiền chu cấp của tiền quỹ hỗ trợ kinh tế khu vực tỉnh Mie (phần tháng 8 

và tháng 9) 

* Tối đa là số tiền có được sau khi trừ số tiền hỗ trợ từ quốc gia/tỉnh khỏi số tiền giảm doanh thu mỗi 

tháng 

3. Thời hạn đăng ký 

Từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 (thứ Hai) đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 (thứ Hai), căn cứ trên dấu 

bưu điện 

4. Nơi gửi qua bưu điện 

Ouen shienkin kakari, The Yokkaichi Chamber of Commerce and Industry, 2-5, Suwa-cho, 

Yokkaichi-shi, Mie-ken, 510-8501 

* Từ góc độ phòng ngừa lây nhiễm virus corona chủng mới, chúng tôi không tiếp nhận khi mang trực 

tiếp đến. 

* Vui lòng gửi qua bưu điện bằng phương pháp có thể theo dõi bưu phẩm như gửi bằng hình thức 

gói thư bảo đảm (Letter Pack), thư đảm bảo đơn giản, v.v... 

5. Địa chỉ liên hệ 

Người phụ trách Quỹ hỗ trợ - Phòng Thương mại và Công nghiệp Yokkaichi (Ouen shienkin kakari, 

The Yokkaichi Chamber of Commerce and Industry) 

Số điện thoại: 059-350-4080 

Thời gian tiếp nhận: Từ 9 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút và 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút 

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu/ngoại trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ) 

* Chúng tôi không tổ chức tư vấn trực tiếp tại quầy liên quan đến việc đăng ký nên vui lòng liên hệ 

với chúng tôi qua điện thoại. 

6. Phương pháp nhận hồ sơ 

Vui lòng tải xuống từ website của Phòng Thương mại và Công nghiệp Yokkaichi. 

(Địa chỉ) http://www.yokkaichi-ouen.com 


