
Tiền Hỗ Trợ Cho Ngành Sản Xuất Của Địa Phương Do Ảnh 

Hưởng Của Giá Dầu Thô/Vật Giá Leo Thang Của Tỉnh Gifu 

 

1. Đối tượng nhận hỗ trợ 

① Là doanh nghiệp vừa và nhỏ,v.v. hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân,v.v. có 

trụ sở chính hoặc văn phòng chính tại tỉnh Gifu; và là người điều hành doanh 

nghiệp tương ứng với 1 trong các điều kiện dưới đây.  

 

Các ngành nghề thuộc đối tượng hỗ trợ: trong số các ngành công nghiệp sản xuất, gốm sứ, dệt 

may/ may mặc, giấy, kim loại/ dao kéo, chế biến gỗ, nhựa, thực phẩm (*), hàng thủ công truyền 

thống, hàng thủ công đặc sản địa phương. 

(*) Đối với ngành thực phẩm, tại thời điểm ngày 1/4/2022, phải có giấy phép kinh doanh liên 

quan đến ngành chế biến thực phẩm, ngành gia công thực phẩm, ngành xử lý thực phẩm hoặc phải 

nộp thông báo kinh doanh căn cứ theo Luật Vệ sinh thực phẩm. 

 

② Là doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi giá cả tăng cao bao gồm cả việc giá dầu 

thô tăng cao và giá điện/ giá gas tăng cao trong bất kỳ tháng nào từ tháng 4 đến 

tháng 9 năm 2022 so với tháng cùng kỳ năm trước. 

 

＜Định nghĩa về ảnh hưởng của giá cả tăng cao bao gồm cả giá dầu thô tăng, giá điện/giá 

gas tăng＞ 

○Chi phí nhiên liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh (chi phí dầu máy,v.v.) gia tăng. 

Ví dụ cụ thể: Do giá dầu máy tăng cao dẫn đến gánh nặng chi phí nhiên liệu khi sử dụng 

lò nhiệt hơi tăng,v.v. 

○Chi phí tiền điện/ tiền gas dùng trong hoạt động kinh doanh tăng lên. 

Ví dụ cụ thể: Do công ty cung cấp điện tăng giá khiến số tiền điện phải chi trả gia tăng. 

○Những chi phí khác đã được Tỉnh trưởng công nhận là chịu ảnh hưởng vì việc giá cả tăng 

cao 

Ví dụ cụ thể: Chi phí nhiên liệu tăng được phản ánh ở mức giá cả khi nhập hàng, khiến 

giá nhập hàng đã tăng vọt. 

 



2. Số tiền hỗ trợ 

Mỗi chủ doanh nghiệp 10 man yên (số tiền cố định) 

 

3. Thời gian bắt đầu nhận đăng ký 

Từ ngày 1/7/2022 (thứ 6) đến ngày 28/12 (thứ 4) tính theo dấu bưu điện hợp lệ 

4. Nơi liên hệ 

   Cửa sổ tiếp nhận tư vấn về “Tiền hỗ trợ cho ngành sản xuất của địa phương do ảnh 

hưởng của giá dầu thô/vật giá leo thang của tỉnh Gifu” (số tổng đài) 

   Số điện thoại: 0570-070-500 (thời gian tiếp nhận từ 9 giờ đến 17 giờ các ngày làm 

việc thông thường)  

5. Thông tin chi tiết trên website 

 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/229774.html 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/229774.html

