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KHOẢN VAY ĐẶC BIỆT SỐ LƯỢNG NHỎ DO DỊCH BỆNH VIRUT CORONA CHỦNG MỚI 

THÔNG TIN VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN HOÀN TRẢ  (CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG) 

 

Về khoản vay đặc biệt số lượng nhỏ trong trường hợp khẩn cấp mà bạn đã vay, thời gian vay tối đa là 1 năm, 

sau khi hết ( thời gian ân hạn: đến khi bắt đầu phải thanh toán)  thì việc thanh toán (hoàn trả) sẽ phải được  

bắt đầu, 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh virut corona chủng mới đã kéo dài và tình hình kinh tế tiếp tục khó 

khăn. Chúng tôi thông báo với bạn rằng đối với các khoản vay bắt đầu thanh toán trước cuối tháng 3 của năm 

Reiwa 4 thì thời gian hoàn trả sẽ được kéo dài đến cuối tháng 3 của Reiwa 4. 

Đúng ra phải thông báo sớm hơn về hướng dẫn này, thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. 

1. Về việc gia hạn thời gian hoàn trả và các khoản miễn giảm thanh toán 

(1) Về việc gia hạn thời gian hoàn trả 

〇 “Thời gian hoàn trả” sẽ được gia hạn đến cuối tháng 3 của Reiwa 4, “thời gian thanh toán” sẽ được bắt 

đầu từ tháng 4 của Reiwa 4. 

〇 Việc gia hạn thời gian hoàn trả sẽ do Hội Đồng phụ trách xử lý, nên không cần làm thủ tục. 

 

(2) Về việc miễn giảm thanh toán (Tham khảo tài liệu đính kèm) 

〇 Tại thời điểm thanh toán, miễn giảm thanh toán cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú do thu nhập 

tiếp tục bị giảm. 

Quy trình hiện đang được Bộ Lao động và Phúc lợi xem xét, khi nào có quy định chính thức chúng tôi sẽ 

thông báo và hướng dẫn bằng văn bản. 

  Việc xử lý miễn giảm thanh toán tại thời điểm này như sau : 

〇 Xử lý miễn giảm thanh toán đối với khoản vay đặc biệt số lượng nhỏ trong trường hợp khẩn cấp 

  Đối tượng xác nhận thu nhập (đối tượng xác nhận miễn thuế cư trú) là người vay hoặc chủ hộ gia đình. 

・Thời điểm để xét miễn giảm đối với khoản vay đặc biệt số lượng nhỏ trong trường hợp khẩn cấp là năm 

Reiwa 4 ( năm đầu tiên thanh toán ), Nếu Reiwa 3 hoặc Reiwa 4 được miễn thuế cư trú thì số tiền theo 

kế hoạch phải thanh toán trong 2 năm sẽ được miễn 1 lần. 

 

 



(3) Về phương thức thanh toán 

  〇 Về việc thanh toán các khoản vay đặc biệt số lượng nhở trong trường hợp khẩn cấp dành cho những người 

không đủ điều kiện được miễn giảm thanh toán theo quy định trên, chúng thôi đang lên kế hoạch tự thanh 

toán qua tài khoản, để không phải ra ngoài chuyển khoản . 

    Ngoài ra, bạn cũng có thể thanh toán tại quầy của Bưu điện. 

〇 Chúng tôi sẽ thông báo lại cho bạn về thủ tục phương thức thanh toán sau . 

 

2. Thủ tục với trường hợp thay đổi tên do chuyển nhà, kết hôn hoặc ly hôn.  

〇 Nếu tên của bạn thay đổi hoặc địa chỉ của bạn thay đổi do di chuyển thì thủ tục sau đây là bắt buộc. 

 

＜Thủ tục＞ 

① Cần phải điền vào các mục cần thiết trong “Thông báo thay đổi” và gửi đi, vì vậy hãy liên hệ với chúng 

tôi theo địa chỉ bên dưới. 

② Các tài liệu chính thức có thể xác nhận được thực tế của việc thay đổi tên hoặc địa chỉ cũng sẽ được yêu 

cầu. 

    ・Thay đổi địa chỉ …. Thẻ cư dân gốc hoặc bản sao của giấy phép lái xe đã được sửa đổi (mặt trước・

mặt sau ), v.v. 

    ・Thay đổi tên .… Bản gốc sổ hộ khẩu gia đình hoặc bản sao của giấy phép lái xe đã được sửa đổi (mặt 

trước・mặt sau ), v.v. 

 

3. Cơ quan liên hệ các vấn đề này 

Tổ chức phúc lợi xã hội Hội đồng phúc lợi xã hội tỉnh Aichi 

Tổng đài trung tâm văn phòng thanh toán khoản vay đặc biệt 

Điện thoại 052 – 684 – 9766 

（Từ tháng 6 năm Reiwa 3, chúng tôi đã mở một trung tâm văn phòng thanh toán dành riêng cho các khoản 

vay đặc biệt） 

 

＜Nơi gửi＞ 

〒461-0011 Tầng 3 tòa nhà shirakabe, Nagoyashi higashiku shirakabe 1 choume 45 banchi  

Tổ chức phúc lợi xã hội Hội đồng phúc lợi xã hội tỉnh Aichi 

Tới trung tâm văn phòng thanh toán khoản vay đặc biệt 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



愛社協第 ２０３３号 

Ngày 16 tháng 07 Reiwa 3 

〒〇〇〇-〇〇〇〇 

Địa chỉ 

 

Họ và tên               

 

Tổ chức phúc lợi xã hội Hội đồng phúc lợi xã hội tỉnh Aichi 

                         Chủ tịch  鈴 木 雅 雄 

                               （Con dấu） 

 

QUỸ HỖ TRỢ TỔNG HỢP KHOẢN VAY ĐẶC BIỆT DO DỊCH BỆNH VIRUT CORONA CHỦNG MỚI 

THÔNG TIN VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN HOÀN TRẢ (CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG) 

 

Về khoản vay của Quỹ hỗ trợ tổng hợp khoản vay đặc biệt mà bạn đã vay, thời gian vay tối đa là 1 năm, sau 

khi hết ( thời gian ân hạn: đến khi bắt đầu phải thanh toán)  thì việc thanh toán (hoàn trả) sẽ phải được  

bắt đầu, 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh virut corona chủng mới đã kéo dài và tình hình kinh tế tiếp tục khó 

khăn. Chúng tôi thông báo với bạn rằng đối với các khoản vay bắt đầu thanh toán trước cuối tháng 3 của năm 

Reiwa 4 thì thời gian hoàn trả sẽ được kéo dài đến cuối tháng 3 của năm Reiwa 4. 

Ngoài ra, như mô tả dưới đây liên quan đến việc “cho vay lại”, chúng tôi muốn nói thêm rằng thời gian hoàn 

trả đã được gia hạn là 3 năm cho đến tháng 3 của năm Reiwa 6. 

Đúng ra phải thông báo sớm hơn về hướng dẫn này, thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. 

 

1. Về việc gia hạn thời gian hoàn trả 

(1) Về Quỹ hỗ trợ tổng hợp khoản vay lần đầu / khoản vay gia hạn 

〇 “Thời gian hoàn trả” sẽ được gia hạn đến cuối tháng 3 của Reiwa 4, “thời gian thanh toán” sẽ được bắt 

đầu từ tháng 4 của Reiwa 4. 

〇 Việc gia hạn thời gian hoãn trả sẽ do Hội Đồng phụ trách xử lý, nên không cần làm thủ tục. 

   

(2) Về việc cho vay lại các Quỹ hỗ trợ tổng hợp 

   〇 Đối với khoản cho vay lại, vì đây là khoản vay tách biệt với khoản vay lần đầu/ khoản vay gia hạn nên 

thời gian hoàn trả sẽ được gia hạn thêm và nó sẽ được thanh toán (hoàn trả) kể từ tháng 4 của Reiwa 6. 

Do đó, việc thanh toán (hoàn trả) sẽ bắt đầu sau các khoản vay lần đầu và khoản vay gia hạn. 

〇 Việc gia hạn thời gian hoàn trả sẽ do Hội Đồng phụ trách xử lý, nên không cần làm thủ tục. 

 

2. Về việc miễn giảm thanh toán (Tham khảo tài liệu đính kèm) 

〇 Tại thời điểm thanh toán, miễn giảm thanh toán cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú do thu nhập 

tiếp tục bị giảm. 

Quy trình hiện đang được Bộ Lao động và Phúc lợi xem xét, khi nào có quy định chính thức chúng tôi sẽ 

thông báo và hướng dẫn bằng văn bản. 

  Việc xử lý miễn giảm thanh toán tại thời điểm này như sau : 



(1) Xử lý miễn giảm thanh toán đối với Quỹ hỗ trợ tổng hợp khoản vay đặc biệt 

 Được chia thành 3 khoản vay: khoản vay lần đầu, khoản vay gia hạn và khoản cho vay lại, mức miễn giảm 

thanh toán tối đa được quy định cho mỗi khoản vay. (450.000 Yên cho hộ gia đình 1 người, 600.000 Yên 

cho hộ gia đình có 2 người trở lên). 

〇 Đối tượng xác nhận thu nhập (đối tượng xác nhận miễn thuế cư trú) là người vay hoặc chủ hộ. 

〇 Thời điểm để xét miễn giảm đối với khoản vay lần đầu là Reiwa 4 (năm đầu tiên thanh toán), Nếu năm 

Reiwa 3 hoặc Reiwa 4 được miễn thuế cư trú thì sẽ được miễn giảm chung 1 lần trong phạm vị miễn giảm 

thanh toán tối đa. 

〇 Thời gian để xét miễn giảm khoản vay gia hạn là Reiwa 5 (năm thứ 2 thanh toán), Nếu Reiwa 5 được 

miễn thuế cư trú thì sẽ được miễn giảm chung 1 lần trong phạm vi miễn giảm thanh toán tối đa. 

〇 Thời điểm xét miễn giảm khoản cho vay lại là Reiwa 6 (năm thứ 3 thanh toán), và nếu Reiwa 6 được 

miễn thuế cư trú thì sẽ được miễn giảm chung 1 lần trong phạm vi miễn giảm thanh toán tối đa. 

(3) Về phương thức thanh toán 

  〇 Về việc thanh toán các khoản vay đặc biệt số lượng nhở trong trường hợp khẩn cấp dành cho những người 

không đủ điều kiện được miễn giảm thanh toán theo quy định trên, chúng thôi đang lên kế hoạch tự thanh 

toán qua tài khoản, để không phải ra ngoài chuyển khoản . 

    Ngoài ra, bạn cũng có thể thanh toán tại quầy của Bưu điện. 

〇 Chúng tôi sẽ thông báo lại cho bạn về thủ tục phương thức thanh toán sau. 

 

2. Thủ tục với trường hợp thay đổi tên do chuyển nhà, kết hôn hoặc ly hôn.  

〇 Nếu tên của bạn thay đổi hoặc địa chỉ của bạn thay đổi do di chuyển thì thủ tục sau đây là bắt buộc. 

＜Thủ tục＞ 

① Cần phải điền vào các mục cần thiết trong “Thông báo thay đổi” và gửi đi, vì vậy hãy liên hệ với chúng 

tôi theo địa chỉ bên dưới. 

② Các tài liệu chính thức có thể xác nhận được thực tế của việc thay đổi tên hoặc địa chỉ cũng sẽ được yêu 

cầu. 

    ・Thay đổi địa chỉ …. Thẻ cư dân gốc hoặc bản sao của giấy phép lái xe đã được sửa đổi (mặt trước・

mặt sau ), v.v. 

    ・Thay đổi tên .… Bản gốc sổ hộ khẩu gia đình hoặc bản sao của giấy phép lái xe đã được sửa đổi (mặt 

trước・mặt sau ), v.v. 

 

3. Cơ quan liên hệ các vấn đề này 

Tổ chức phúc lợi xã hội Hội đồng phúc lợi xã hội tỉnh Aichi 

Tổng đài trung tâm văn phòng thanh toán khoản vay đặc biệt 

Điện thoại 052 – 684 – 9766 

（Từ tháng 6 năm Reiwa 3, chúng tôi đã mở một trung tâm văn phòng thanh toán dành riêng cho các khoản 

vay đặc biệt） 

 

＜Nơi gửi＞ 

〒461-0011 Tầng 3 tòa nhà shirakabe, Nagoyashi higashiku shirakabe 1 choume 45 banchi  

Tổ chức phúc lợi xã hội Hội đồng phúc lợi xã hội tỉnh Aichi 

Tới trung tâm văn phòng thanh toán khoản vay đặc biệt 


