Các bàn tư vấn chính về biện pháp đối phó kinh tế (Phương án khẩn cấp lần 1 và lần 2)
Nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 lan rộng
(Ngày 12 tháng 3 năm 2020)
◎Cho các doanh nghiệp: Nội dung hỗ trợ

Bàn tư vấn

Liên hệ

Hỗ trợ về tài chính

Bàn tư vấn tổng hợp

Bộ phận Các doanh nghiệp vừa và nhỏ,
Cục Kinh tế khu vực, Phòng Kinh tế Hokkaido
(Phòng tư vấn đặc biệt về kinh doanh và tài chính)

Điện thoại: 011-204-5346 ※

Quỹ tài chính Nhật Bản
Đường dây tư vấn về quỹ đầu tư

Điện thoại: 0120-154-505

Cục Tài chính Hokkaido
Đường dây tư vấn của Sở tài chính về vi-rút SARS-CoV-2

Điện thoại: 011-729-0177

Bàn tư vấn tổng hợp

Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Hokkaido
Bộ phận Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Phòng Công nghiệp

Điện thoại: 011-709-1783
E-mail:hokkaido-chusho@meti.go.jp

Cho các ngành du lịch

Cục Giao thông Vận tải Hokkaido
Bộ phận Kế hoạch Du lịch, Phòng Du lịch

Vay không lãi suất, không cần tài sản bảo đảm có hỗ trợ từ
chính phủ
Các tư vấn về mặt tài chính

Hỗ trợ về kinh doanh

Về Chính sách thúc đẩy năng suất của các doanh nghiệp vừa và
Tổ chức Hỗ trợdoanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản
nhỏ
(Các vấn đề về sản xuất, thương nghiệp, hỗ trợ dịch vụ, hỗ trợ Ban Chính sách thúc đẩy năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ,
phát triền bền vững, v.v…)
Phòng Kế hoạch

Điện thoại: 011-290-2700

Điện thoại: 03-6459-0866

Hỗ trợ về tuyển dụng
Bàn tư vấn tổng hợp
Trợ cấp điều chỉnh việc làm (Điều phối các yêu cầu trợ cấp,
tăng tỷ lệ trợ cấp, v.v…)

Góc tư vấn tổng hợp về lao động của Cục Lao động Hokkaido
Đường dây nóng tư vấn về lao động (Hokkaido)
Nội thành Sapporo: Trung tâm Trợ cấp việc làm Sapporo
Ngoài Sapporo: Văn phòng Hello Work khu vực

Điện thoại: 011-707-2700
0120-81-6105
Điện thoại: 011-788-2294
Văn phòng Hello Work khu vực※

Cục Lao động Hokkaido
Hỗ trợ nghỉ phép cho phụ Người tuyển dụng
Điện thoại: 011-788-7874
huynh/người giám hộ có con (Hỗ trợ cho các doanh nghiệp) Bộ phận Kế hoạch, Phòng Bình đẳng lao động và Môi trường làm việc
em đang được nghỉ học tạm
Người làm việc tự do nhận ủy
thời
(Đang xem xét các chế độ cụ thể)
thác từ doanh nghiệp
Trợ cấp cải thiện làm việc ngoài giờ
Trung tâm tư vấn về làm việc từ xa
Điện thoại: 0120-91-6479
(Thiết lập hệ thống làm việc từ xa nhằm đối phó với dịch
COVID-19)

◎Cho cá nhân: Nội dung hỗ trợ

Thanh toán trợ cấp thương tật và ốm đau
Quỹ đầu tư khẩn cấp cho cá nhân (Khoản đầu tư nhỏ từ 100,000 đến
200,000 yên Nhật)
Tư vấn, hỗ trợ liên quan đến chính sách hỗ trợ cho người có hoàn
cảnh khó khăn

Bàn tư vấn
Các tổ chức bảo hiểm y tế đang tham gia
Hiệp hội Phúc lợi xã hội địa phương
Cơ quan hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn địa phương

Liên hệ
Điện thoại: Được ghi trên thẻ BHYT
Hiệp hội Phúc lợi xã hội địa phương※
Các bàn tư vấn tại địa phương※

※Chi tiết về địa chỉ liên hệ, vui lòng xem tại trang chủ của Chính quyền Hokkaido

