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Chính sách hỗ trợ cho các đơn vị kinh doanh khi thực hiện biện pháp khẩn cấp
Công bố ngày 11 tháng 5 (thứ Ba)
Thời gian áp dụng biện pháp khẩn cấp là từ ngày mai, ngày 12 tháng 5 (thứ Tư)
Do biện pháp khẩn cấp lần này, yêu cầu hạn chế ra ngoài, ngừng kinh doanh, rút ngắn thời gian mở
cửa có thể sẽ có ảnh hưởng ở phạm vi rộng lớn. Nhà nước, tỉnh, thành phố, phường, xã cần phải
nhanh chóng kết hợp với nhau để hỗ trợ cho thật nhiều đơn vị kinh doanh. Thấy được điều đó, chúng
tôi đã quyết định xây dựng chính sách hỗ trợ.

Chính sách hỗ trợ mới có 3 điểm chính.

〇Điểm thứ 1 là hỗ trợ cho các cửa hàng ăn uống chịu ảnh hưởng trực tiếp của biện pháp khẩn cấp.
Ngoài hỗ trợ đã được công bố vào ngày 7 tháng 5 (thứ Sáu), chúng tôi sẽ tiến hành “Hỗ trợ tiền thuê
nhà” của riêng tỉnh. Đối tượng được hưởng là các cửa hàng bán rượu, cung cấp dịch vụ karaoke và
hợp tác trong việc ngừng kinh doanh, hoặc rút ngắn thời gian bán rượu, cung cấp dịch vụ karaoke
đến 20 giờ.
Mức hỗ trợ sẽ là 2/3 tiền thuê cửa hàng hàng tháng, tối đa là 200.000 Yên.

Thành phố, phường, xã cũng có thể hỗ trợ thêm ngoài số tiền hỗ trợ của tỉnh.

〇Điểm thứ 2 là ngoài “Tiền hỗ trợ hàng tháng” do chính phủ công bố, tỉnh sẽ có hỗ trợ riêng.
Chính phủ chi trả tiền hỗ trợ hàng tháng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị giảm doanh thu từ 50%
trở lên do ảnh hưởng của việc ngừng kinh doanh, rút ngắn thời gian mở cửa, hạn chế ra ngoài,…khi
tuyên bố tình trạng khẩn cấp (Tối đa 200.000 Yên đối với doanh nghiệp, 100.000 Yên đối với đơn vị
kinh doanh cá nhân)
Đối với đơn vị kinh doanh vừa và nhỏ không thuộc đối tượng được nhận tiền hỗ trợ hàng tháng từ
chính phủ, nhưng bị giảm doanh thu từ trên 30% đến dưới 50%, tỉnh sẽ chi trả tiền hỗ trợ. Doanh
nghiệp được chi trả tối đa 100.000 Yên 1 tháng, đơn vị kinh doanh cá nhân được chi trả tối đa
50.000 Yên 1 tháng.
Đơn vị kinh doanh buôn bán rượu có làm ăn với những cửa hàng ăn uống bị dừng bán rượu, sẽ thuộc
đối tượng nhận tiền hỗ trợ hàng tháng từ chính phủ (doanh thu bị giảm từ 50% trở lên). Ngoài hỗ trợ
từ chính phủ, tỉnh sẽ có hỗ trợ thêm nữa. Về số tiền hỗ trợ, doanh nghiệp được chi trả tối đa 200.000
Yên 1 tháng, đơn vị kinh doanh cá nhân được hỗ trợ tối đa 100.000 Yên 1 tháng.

〇Điểm thứ 3 là “Tiền hỗ trợ hợp tác cho những cơ sở có quy mô lớn hơn 1.000 m2 và khách thuê
của cơ sở đó”. Đề nghị cơ sở thu hút và tập trung nhiều khách quy mô lớn hãy hợp tác trong việc
mở cửa đến 20 giờ. Những cơ sở, khách thuê hợp tác thực hiện sẽ được chi trả tiền hỗ trợ hợp tác.
Số tiền trợ cấp 1 ngày được xác định bằng cách lấy mức cơ bản nhân với tỷ lệ giữa số giờ phải rút
ngắn do thực hiện theo yêu cầu rút ngắn thời gian đến 20 giờ, so với số giờ mở cửa vốn dĩ lúc đầu.
Mức cơ bản đối với cơ sở có quy mô lớn là 200.000 Yên cho mỗi 1.000 m2, khách thuê của cơ sở là
20.000 Yên cho mỗi 100 m2.

〇Ngoài ra, chúng tôi sẽ thúc đẩy việc sớm có hiệu lực “Phiếu quà tặng của khu vực có kèm ưu đãi”
để hỗ trợ sớm phục hồi kinh tế khu vực. Chúng tôi dự định sẽ phát hành phiếu lần lượt từ tháng 7,
và tỷ lệ ưu đãi sẽ là từ 20% trở lên.
〇Do cần phải nhanh chóng tiến hành tiêm vắc xin, hôm nay, chúng tôi đã đề nghị với chính phủ để
liên kết với thành phố Fukuoka thành lập trung tâm tiêm chủng quy mô lớn trực thuộc chính phủ
tại thành phố Fukuoka.

〇Tỉnh đang lên kế hoạch tăng cường hệ thống chăm sóc y tế. Về giường bệnh tiếp nhận bệnh nhân
dương tính với Corona, chúng tôi đã đảm bảo được 42 giường mới, tăng lên đến 1.049 giường. Để
đảm bảo mục tiêu 1.220 giường, chúng tôi sẽ đẩy nhanh các cuộc thảo luận với cơ quan y tế, đồng
thời tăng giường bệnh cho những ca bệnh nặng.

〇Số ca dương tính mới với virus Corona chủng mới đã vượt hơn 500 người sau đợt nghỉ lễ, dịch
bệnh đang lây lan nhanh chóng.
Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của người dân trong việc hạn chế ra ngoài khi không
cần thiết và không khẩn cấp bao gồm cả ban ngày, làm việc tại nhà (làm việc từ xa), làm việc lệch
giờ nhau,…

