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Nghiệp Đoàn VTB 

Về  trợ cấ p tiề n mấ  t từ  Chính Phủ  

 

Các bấ n đã làm viề  c rất chăm chỉ . Nộ  i dung này rấ t quan trộ ng độ i vớ i các thừ c tấ  p sinh và 

nhân viên Công ty. Hãy độ c kỹ và nếu có thắc mắc gì hãy liên hệ với Nghiệp Đoàn. 

Gần đây, Chính Phủ  Nhật Bấ n đã tuyên bộ  sẽ hỗ trợ 10 man yên tiền mặt cho mộ i 

ngừớ i.Cũng từớng tự năm 2009, mộ i ngừớ i đấ  nhấ  n đừớ c tiề n hộ  trớ  từ  Chỉ nh Phủ . Nề ủ cấ c 

bấ n cừ trủ  hớ p phấ p, ngay cấ  khi bấ n là ngừớ i nừớ c ngoài mà đấ ng ký  cừ dấ n tấ i chỉ nh 

qủýề n đi ấ phừớng thỉ  vấ n nhấ  n đừớ c hộ  trớ . (Không bao gộ m nhừ ng ngừớ i dạng viza ngấ n 

hấ n đang đi du li ch và nhừ ng ngừớ i ớ  lấ i bấ t hớ p pháp). 

 

Lấ n này, thông tin chi tiề t về  nhóm đối từợng đừợc hỗ trợ chừa đừớ c công bộ , nhừng nề u 

lần này giộ ng nhừ lấ n trừớ c thì mộ i ngừớ i đều có thề  nhấ  n đừớ c 10 man yên. 

Ngày thanh toán chừa quyề t đi nh, nhừng dừ  kiề n sẽ đừớ c thanh toán sớm nhất vào 

giữa tháng 5 và muộ  n nhấ t là từ  tháng 6 đề n tháng 7. 

Ngoài ra, thủ  tủ c đề  nhấ  n 10 man yên là chừa rõ ràng, nhừng theo nhừ thông báo thì thủ 

tục nhận đớn giản. Chúng tôi sẽ thông báo về  nó trên trang web Nghiệp Đoàn ngay khi có 

quyề t đi nh, vì vấ  y hãy kiểm tra trang wed của Nghiệp Đoàn thừờng xuyên. 

 

Mộ i ngừớ i cấ n cấ nh giấ c sề  xủấ t hiề  n nhừ ng độ i từớ ng lừ a đấ o và tin từ c giấ . Từ  giớ  trớ  đi, 

chấ c chấ n sẽ có đối từợng lừa đấ ộ để làm thủ tục lấy 10 man yên cho mọi ngừời. 

Nghiệp Đoàn nghĩ rấ ng, các đối từợng lùa đảo sẽ xử dụng mọi thủ đoạn đánh lừa để lấy 

10 man yên củ a mộ i ngừớ i bấ ng nhiề u cách khác nhau, chấ ng hấ n nhừ 'Làm thủ  tủ c thay ' 

', `` Làm thủ để nhấ  n đừớ c 10 man yên trớ  lên' ',' Sẽ nhấ  n đừớ c 10 man yên nề u trấ  phí '' 

Đừ ng bao giớ  tin nhừ ng lớ i này. Nề u bấ n nghe thấ y những điề u từớng tự nhừ vấ  y, hãy bộ  

qua nó và tham khấ o ý kiề n củ ấ Nghiề  p Độấ n hoấ  c báo tới cớ quan Cấ nh sát gần nhất. 

 

Nghiệp Đoàn thừớ ng thấ y nhiề u tin từ c giấ  mấ o khác nhau về  coronavirus trên SNS nhừ 

Facebook. Cho dù tin từ c bấ ng tiề ng Nhấ  t hay tiề ng mề  đề  thì hãy kiểm tra và hãy tin 

những thông tin chính thống.Nề u các bấ n không biề t liề  u đó có phấ i là thông tin chính 

xác hay không, hãy tham khấ ộ ý  kiề n củ ấ Nghiề  p Độấ n. Nghiệp Đoàn nghĩ nghĩ rằng bây 

giớ  mộ i ngừớ i đề u rấ t lo lấ ng.Nhừng trong lúc này, mọi ngừời phải bình tĩnh, Nghiệp 

đoàn và Công ty sẽ thông báo và hừớ ng dấ n chộ mộ i ngừớ i. Trừớ c hề t lấ  phấ i đềộ khấ ủ 

trấng, rừ ấ tấý, sủ c miề  ng vấ  khừ  trủ ng đủ ng cấ ch. 


