
Hỏi đáp những thắc mắc thường gặp Q&A 
Ｑ．Các cơ sở thuộc đối tượng hỗ trợ tiền lần này cụ thể là những cơ sở nào ? 
Ａ．Dự kiến những cơ sở thuộc đối tượng sẽ nêu cụ thể tại danh sách đính kèm 

 
Ｑ．Trong thời gian 19 ngày kể từ ngày 18/4 đến 6/5, nếu không đóng cửa toàn bộ sẽ 

không được nhận tiền trợ cấp có đúng không? 
Ａ．Đúng vậy, đối tượng chi trả tiền trợ cấp là các doanh nghiệp đóng cửa toàn bộ trong thời gian từ 

18/4/2020 đến 6/5/2020 (rút ngắn thời gian hoạt động đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống..vv..) 

   Hơn nữa, những cơ sở kinh doanh có nhiều chi nhánh trong tỉnh cũng cần phải tạm đóng cửa 

toàn bộ các cơ sở. 

 
Ｑ．Những nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống có thuộc đối tượng nhận tiền trợ cấp? 
Ａ．Đối với các nhà hàng, nhằm hạn chế kinh doanh ban đêm nên tỉnh yêu cầu về thời gian hoạt 

động từ 5 giờ sáng đến 20 giờ tối. 

   Do đó, giả sử như cửa hàng bạn trước đây mở cửa đến 22 giờ đêm nhưng nay rút ngắn thời gian 

hoạt động đến 20 giờ tối..vv.. hoặc chỉ kinh doanh trong khung giờ từ 5 giờ sáng đến 20 giờ tối thì 

sẽ thuộc đối tượng được trợ cấp. 

   Ngoài ra, những cơ sở tạm đóng cửa cả ngày cũng thuộc đối tượng hỗ trợ. 

 
Ｑ．Vốn dĩ nhà hàng tôi chỉ hoạt động trong khung thời gian từ 5 giờ sáng đến 20 giờ 

tối thì có thuộc đối tượng được hỗ trợ không ? 
Ａ．Không thuộc đối tượng hỗ trợ 

Tuy nhiên, nếu đóng cửa cả ngày thì sẽ là đối tượng được nhận hỗ trợ. 

 
Ｑ．Trường hợp nếu nhà hàng chuyển đổi từ ăn tại quán sang chỉ bán mang đi thì có 

thuộc đối tượng hỗ trợ không ? 
Ａ．Đối tượng áp dụng là những nhà hàng dịch vụ ăn tại quán phải rút ngắn thời gian kinh doanh và 

không kinh doanh từ 20 giờ tối đến 5 giờ sáng.  

Ngoài ra, trong thời gian đó tiến hành bán mang đi cũng sẽ thuộc đối tượng được hỗ trợ. 

 
Ｑ．Khách sạn có hội trường tiệc nếu đóng cửa toàn bộ thì có thuộc đối tượng hỗ trợ ? 
Ａ．Nếu hội trường tiệc đã đóng cửa thì sẽ thuộc đối tượng nhận hỗ trợ 

 
Ｑ．Tôi đang là nhân viên tự do nhưng có ký hợp đồng với công ty mà hiện nay công 

ty đang yêu cầu tạm đóng cửa, vậy tôi có được nhận tiền hỗ trợ này không? 
Ａ．Do đối tượng của chương trình hỗ trợ này dành cho chủ của những công ty đang kinh doanh 



nhưng phải tạm đóng cửa, vì vậy nếu không phải chủ cơ sở đang kinh doanh thì sẽ không thuộc 

đối tượng hỗ trợ này. 

 
Ｑ．Tôi vừa mới bắt đầu mở cửa hàng kinh doanh được 1 thời gian ngắn, vậy có thuộc 
đối tượng của yêu cầu lần này không? 

Ａ．Nếu công ty đang có hoạt động kinh doanh tính đến thời điểm trước ngày 18/4 và có đủ giấy tờ 

xác minh sẽ thuộc đối tượng hỗ trợ. 

 
Ｑ．Tôi đang thuê gian hàng trong trung tâm thương mại, do yêu cầu của tỉnh đã đóng 

cửa hàng thì có thuộc đối tượng hỗ trợ không? 
Ａ．Các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong các trung tâm thương mại... chấp hành yêu 

cầu đóng cửa hoặc rút ngắn thời gian kinh doanh sẽ thuộc đối tượng hỗ trợ. 

 
Ｑ．Là chủ doanh nghiệp cá nhân thì có đủ điều kiện? 
Ａ．Hỗ trợ này được áp dụng cho các chủ sở hữu hợp tác trong việc đóng cửa hoặc rút ngắn giờ làm 

việc theo yêu cầu của tỉnh. 

 
Ｑ．Phạm vi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc đối tượng hỗ trợ ra sao ? 
Ａ．Ngoài các doanh nghiệp vừa và nhỏ được quy định trong Luật cơ bản dành cho doanh nghiệp 

vừa và nhỏ thì các cơ sở giáo dục, trường đại học và trường luyện thi được yêu cầu đóng cửa 

cũng sẽ được hỗ trợ. 

    Tuy nhiên, nhà trẻ và các trường mẫu giáo (bao gồm tổ chức trông trẻ em được chứng nhận), 

câu lạc bộ trẻ em sau giờ học, trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật..vv.. do yêu cầu đảm bảo 

việc trông giữ trẻ cần thiết và kết hợp với đối sách phòng chống lây nhiễm thích hợp sẽ không 

thuộc đối tượng chi trả. 

※Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được quy định trong Luật cơ bản doanh nghiệp nhỏ và vừa (trích từ 

trang web của cục quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ) 

Phân loại ngành Định nghĩa luật cơ bản cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Ngành sản xuất khác 

 

Các công ty hoặc cá nhân có số vốn từ 300 triệu yên trở xuống, hoặc có 

300 nhân viên trở xuống 

Ngành buôn bán Các công ty có số vốn hoặc tổng vốn đầu tư từ 100 triệu yên trở xuống, 

hoặc các công ty và cá nhân có 100 nhân viên trở xuống 

Ngành bán lẻ Các công ty hoặc cá nhân có số vốn hoặc tổng vốn đầu tư từ 50 triệu yên 

trở xuống hoặc công ty có từ 50 nhân viên trở xuống 

Ngành dịch vụ Các công ty hoặc cá nhân có số vốn hoặc tổng vốn đầu tư từ 50 triệu yên 

trở xuống hoặc công ty có 100 nhân viên trở xuống 


