
※Với hộ gia đình có từ 4 thành viên trở lên thì 

tổng số tiền tiết kiệm tối đa là 1.000.000 yên. 

THÔNG TIN VỀ TIỀN TRỢ CẤP BẢO ĐẢM CHỖ Ở 

【Điều kiện nhận trợ cấp】 

② Người đang gặp khó khăn về kinh tế do mất việc làm, người bị mất chỗ ở hoặc đang có nguy cơ mất chỗ ở 

②Nghỉ việc, mất việc không quá 2 năm tính từ ngày nghỉ việc, mất việc đến ngày làm đơn xin. Hoặc, người bị giảm mất cơ 

hội kiếm tiền lương và thu nhập từ công việc đang làm mà nguyên do không thuộc trách nhiệm của cá nhân đó, người có 

tình trạng công việc tương đương với bị nghỉ việc, mất việc 

③ Người duy trì sinh kế chính trong gia đình 

④Tổng thu nhập trong tháng nộp đơn của người nộp đơn và người thuộc cùng một hộ gia đình thấp hơn hoặc bằng mức thu 

nhập cơ bản (thu nhập bao gồm cả các khoản trợ cấp công) 

Số người 

trong hộ 

Tiền cơ bản Tiền nhà (tối đa) Thu nhập cơ bản (tiền cơ bản+tiền nhà) 

1 người 78.000 yên 36.000 yên 114.000 yên 

2 người 115.000 yên 43.000 yên 158.000 yên 

3 người 140.000 yên 46.600 yên 186.600 yên 

4 người 175.000 yên 46.600 yên 221.600 yên 

5 người 209.000 yên 46.600 yên 255.600 yên 

6 người 242.000 yên 50.000 yên 292.000 yên 

7 người 275.000 yên 56.000 yên 331.000 yên 

 

⑤Tại ngày nộp đơn, tổng số tiền tiết kiệm của người làm đơn và người thuộc cùng một hộ gia đình ít hơn số tiền trong bảng 

dưới đây 

 

 

⑥Có đăng ký tìm việc làm tại Hello Work, có thái độ tích cực trong tìm kiếm việc làm 

 ※Do ảnh hưởng của dịch bệnh virus corona, tạm thời không yêu cầu phải đăng ký tìm việc tại Hello Work 

⑦Người làm đơn và người thuộc cùng một hộ gia đình không nhận các khoản vay chính sách tuyển dụng của nhà nước (tiền 

trợ cấp đào tạo nghề) và các khoản trợ cấp tương tự từ chính quyền địa phương 

⑧Người làm đơn và người thuộc cùng một hộ gia đình không phải là thành viên của các tổ chức, băng nhóm xã hội đen 

 

【Cách tính tiền trợ cấp được nhận】 

①Nếu tổng thu nhập của gia đình (theo tháng) bằng hoặc thấp hơn mức tiền cơ bản 

  Tiền trợ cấp（※）＝Tiền nhà thực tế phải trả 

 

②Nếu tổng thu nhập của gia đình vượt quá mức tiền cơ bản 

  Tiền trợ cấp（※）＝Tiền nhà thực tế phải trả - (Tổng thu nhập của cả hộ (theo tháng) - Tiền cơ bản) 

 

  ※Ngoài ra, tiền trợ cấp tối đa được nhận là mức tiền nhà (tối đa) theo quy định. 

Số người 

trong hộ 

Tổng tiền tiết kiệm 

1 người 468.000 yên 

2 người 690.000 yên 

3 người 840.000 yên 



【Thủ tục cần thiết để làm đơn xin nhận tiền trợ cấp bảo đảm chỗ ở】 

① Giấy tờ chứng minh nhân thân 

 Một trong số các loại giấy tờ sau: bằng lái xe (nếu địa chỉ ghi trên bằng lái khác với địa chỉ hiện tại thì phải copy cả mặt 

sau), thẻ my number, thẻ đăng ký thường trú, hộ chiếu, các loại sổ phúc lợi, thẻ bảo hiểm sức khỏe, thẻ cư trú, sổ hộ khẩu 

②Giấy tờ chứng minh mất việc hoặc giảm thu nhập 

 Trong trường hợp mất việc 

   Giấy thông báo nghỉ việc, thông báo sa thải, thông báo không gia hạn hợp đồng lao động, giấy chứng nhận tư cách nhận 

bảo hiểm tuyển dụng. Nếu là người tự doanh bị phá sản thì là đơn xin phá sản, các giấy tờ có thể chứng minh doanh nghiệp 

đã phá sản 

 Trong trường hợp giảm thu nhập 

   Các giấy tờ có thể chứng minh đang trong tình trạng tương đương với bị nghỉ việc, mất việc, phá sản  

 Ví dụ: giấy tờ chứng minh bị giảm thời gian làm việc của công việc làm thêm, giấy yêu cầu nghỉ làm từ chủ lao động, giấy 

chứng minh hủy bỏ các hạng mục của hợp đồng thuê khoán   

③Các giấy tờ liên quan đến tài sản, thu nhập 

 ・Bảng lương (của tất cả các thành viên trong gia đình) 

 ・[Giấy chứng minh tư cách nhận bảo hiểm tuyển dụng] nếu đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ bảo hiểm tuyển dụng 

 ・Nếu đang nhận nenkin thì là sổ nenkin 

 ・Nếu đang nhận trợ cấp nuôi con nhỏ thì là các giấy tờ xác nhận số tiền đang nhận 

 ・Bản sao sổ ngân hàng (của tất cả các thành viên trong gia đình) 

 

【Về việc ngừng chi trả trợ cấp】 

 Việc chi trả trợ cấp sẽ ngừng lại nếu có một trong các điều kiện dưới đây. 

・Người nhận trợ cấp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong thời gian nhận trợ cấp 

・Người nhận trợ cấp đã tìm được việc làm lâu dài hoặc có cơ hội tăng tiền lương và thu nhập, đồng thời thu nhập từ việc 

làm vượt quá mức thu nhập cơ bản  

・Người nhận trợ cấp dọn ra khỏi nhà (trừ trường hợp dọn ra theo yêu cầu của chủ nhà hoặc các cơ quan hỗ trợ tư vấn độc 

lập) 

・Sau khi có quyết định chi trả trợ cấp phát hiện ra việc nhận trợ cấp không hợp lệ như đơn xin bị làm giả 

・Người nhận trợ cấp và người cùng một hộ gia đình bị phát hiện là thành viên của các tổ chức, băng đảng xã hội đen, bị phạt 

mức án từ phạt tù trở lên, hoặc đang hưởng các bảo trợ xã hội khác 

 

【Gia hạn, tái gia hạn thời gian chi trả trợ cấp】 

 Khi thời hạn nhận trợ cấp kết thúc, nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định sẽ được gia hạn thêm 3 tháng, tối đa 2 lần. 

(Điều kiện)・Trong thời gian nhận trợ cấp đã nhiệt tình, nỗ lực tìm kiếm việc làm 

       ・Thu nhập và tiền tiết kiệm của gia đình thấp hơn một mức nhất định 

 

【Tái trợ cấp】 

 Tiền trợ cấp bảo đảm chỗ ở về nguyên tắc mỗi người được một lần. 

 Tuy nhiên, nếu bạn đã nhận được tiền trợ cấp và nhờ đó tìm được công việc lâu dài nhưng do tình hình công ty mà bị sa 

thải hay do công ty bị phá sản thì có thể nhận thêm lần thứ 2. Nếu ngay từ đầu thời hạn tuyển dụng đã được quyết định và 

hai bên thống nhất không gia hạn tuyển dụng thì trường hợp này không được coi là bị sa thải do tình hình của doanh nghiệp. 

  


