
 

 

 

 

 
 

・Yêu cầu rút ngắn thời gian hoạt động đối với ngành nhà hàng ăn uống...dựa trên 

khoản 9 điều 24 Luật Các Biện Pháp Đặc Biệt. 
 
・Ngành nghề thuộc đối tượng yêu cầu： 

① Nhà hàng ăn uống 

      ・Nhà hàng/quán ăn (bao gồm cả quán nhậu), quán café..vv.. 

② Cơ sở vui chơi giải trí 

      ・Cửa hàng, quán Bar, Karaoke..vv..có giấy phép kinh doanh nhà 

hàng ăn uống theo Luật Vệ Sinh Thực Phẩm  

・Nội dung yêu cầu：Rút ngắn thời gian kinh doanh từ 5 giờ đến 20 giờ 

          (Thời gian phục vụ đồ uống có cồn từ 11 giờ đến 19 giờ)        

・Khu vực yêu cầu：Xét tình hình bùng phát dịch và số lượng nhiễm virus thể 

biến chủng tại 9 thành phố sau 

              Gifu shi, Ogaki shi, Tajimi shi, Seki shi, Minokamo shi, Toki shi, 

Kakamigahara shi, Kani shi, Mizuho shi  

・Thời gian yêu cầu：từ 26/4 (thứ 2) đến 11/5 (thứ 3) (trong 16 ngày) 

・Tiền hợp tác thực hiện：Số tiền sẽ được chi trả trong 1 ngày như sau 

1 cửa hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ：2,5 man yên ~ 7,5 man yên  

Đối với doanh nghiệp lớn：doanh số bán hàng bị giảm trong 1 ngày × 0,4 

(Tối đa 20 man yên/1 ngày, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể chọn 1 trong 2 

cách tính) 

 ※Sẽ chỉ chi trả tiền hợp tác cho cửa hàng thực hiện rút ngắn hoạt động trong 

toàn bộ khung thời gian yêu cầu. 

※Tuy nhiên, cửa hàng bắt đầu thực hiện hợp tác từ ngày 27 hoặc 28 cũng được 

chấp nhận. 

  Trong trường hợp đó, số tiền chi trả sẽ là 15 ngày hoặc 14 ngày. 

・Những ngành khác cũng được yêu cầu rút ngắn thời gian hoạt động. 

 
・Nội dung và ngành nghề được yêu cầu 

Ngành nghề được yêu cầu Nội dung yêu cầu 

Sân vận động, công viên giải trí ・Rút ngắn giờ kinh doanh 

từ 5 giờ đến 20 giờ 

(thời gian phục vụ đồ uống cồn 

từ 11 giờ đến 19 giờ) 

・Số người chứa tối đa 5000 

người và sức chứa tối đa dưới 

50 % 

Rạp hát, rạp chiếu phim hoặc phòng biểu 

diễn, sân thể thao 

Nơi hội họp hoặc hội trường công cộng, 

phòng triển lãm 

Triễn lãm, bảo tàng mỹ thuật, thư viện 

Khách sạn hoặc lữ quán (chỉ giới hạn khu 

vực dùng để hội họp) 

Cơ sở vui chơi giải trí (cơ sở không có 

giấy phép kinh doanh nhà hàng theo Luật 

vệ sinh thực phẩm) 

Biện Pháp Khẩn Cấp Ứng Phó Với [Làn Sóng Lây Nhiễm Thứ 4] 

(Trích Lược [Yêu Cầu Rút Ngắn Thời Gian Hoạt Động Với Riêng 

Ngành Nhà Hàng Ăn Uống] ) 
Quyết định ngày 23/4/2021 

Tổng cục phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19 tỉnh Gifu 



 

Cửa hàng buôn bán trên 1000 m2 (ngoại 

trừ cửa hàng bán nhu yếu phẩm hàng 

ngày) 

・Rút ngắn giờ kinh doanh 

từ 5 giờ đến 20 giờ 

(thời gian phục vụ đồ uống cồn 

từ 11 giờ đến 19 giờ) 

 

Cửa hàng kinh doanh ngành dịch vụ trên 

1.000 m2 (ngoại trừ dịch vụ cần thiết 

trong cuộc sống hàng ngày) 

・Thời gian yêu cầu: từ 26/4 (thứ 2) đến 11/5 (thứ 3) (trong 16 ngày) 

・Khu vực yêu cầu：Giống với khu vực yêu cầu rút ngắn thời gian 

 dành cho nhà hàng 

 


