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Những vấn đề liên quan đến Trợ cấp thất nghiệp (Shitsugyo kyufu) 
 

Những người nghỉ việc, những người mất việc có thể nhận "Trợ cấp thất nghiệp (Shitsugyo kyufu)" cho đến khi tìm được 

việc mới. 

Có thể nhận 50% ~ 80% lương đã nhận cho đến khi mất việc.  

 

 

● Điều kiện 

 

● Thủ tục 

 

     <Những thứ cần chuẩn bị> 

Giấy chứng nhận đã nghỉ việc của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Xin ở công ty nơi trước đó mình làm việc) 

 Thẻ lưu trú (Zairyu card) * 

 Giấy tờ có ghi mã số cá nhân (Ví dụ như: Thẻ My Number) 

 Con dấu 

 Sổ tài khoản ngân hàng có ghi tên mình, hoặc thẻ ATM 

Ảnh chân dung 2 cái (3cm*2.5cm) 

* Những người có quốc tịch Nhật, nếu không có thẻ My Number thì cần có giấy tờ chứng minh thân phận của mình. Hãy 

hỏi cụ thể ở Hello Work. 

 

● Thời gian chờ đợi cho đến khi nhận được tiền 

Trường hợp nghỉ việc vì bị công ty yêu cầu thôi việc: 7 ngày từ khi làm thủ tục 

Trường hợp tự mình xin nghỉ việc: 7 ngày ＋ 3 tháng từ khi làm thủ tục (*1) 

 

(1)  Là người đang đi tìm việc với tâm thế là muốn đi làm ngay 

(2) Trường hợp nghỉ việc vì bị công ty yêu cầu thôi việc: 

          Buộc phải tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (Koyo hoken) 6 tháng trở lên trong vòng 1 năm trước khi nghỉ việc 

      

 Trường hợp tự mình xin nghỉ việc: 

          Buộc phải tham gia Bảo hiểm thất nghiệp 12 tháng trở lên trong vòng 2 năm trước khi nghỉ việc 

 

Những người không tham gia Bảo hiểm thất nghiệp, những người làm việc với tư cách Làm việc tự do (freelance) sẽ 

không được hưởng.  

Xin “Giấy chứng nhận đã nghỉ việc của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Koyohoken hihokensha Rishokuhyo)" 

  

↓ 

 

Đến Hello Work (Trung tâm ổn định nghề nghiệp chung) tại địa phương nơi đang sống, để làm thủ tục “Quyết định 

tư cách nhận trợ cấp” và “Đăng ký tìm việc làm” 

https://tcc117.jp/facil/
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Những người ứng với các trường hợp từ (1) ~ (4), dù đã làm thủ tục nhận Trợ cấp thất nghiệp rồi nhưng chờ quá 7 ngày 

vẫn chưa được nhận, xin hãy đến trao đổi với Hello Work tại địa phương nơi đang sống. 

 

● Khoảng thời gian nhận tiền Trợ cấp thất nghiệp  

Được nhận với số ngày nhất định trong vòng 1 năm (*2) kể từ ngày tiếp theo của ngày nghỉ việc. 

Số ngày được nhận trợ cấp sẽ khác nhau tùy thuộc vào số năm làm việc ở Nhật. 

 

● Địa chỉ liên hệ 

Hello Work 

Những địa điểm Hello Work có thông dịch (Tính ở thời điểm tháng 5 năm 2020)  

https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf 

  

*1: Từ ngày 25 tháng 2 năm 2020 trở đi, nếu tự mình xin nghỉ việc vì một trong các lý do từ (1) ~ (4) dưới đây  

→ thời gian chờ đợi chỉ là 7 ngày 

 

(1) Người thân sống cùng nhà bị nhiễm virus Corona chủng mới cần chăm sóc, điều dưỡng nên buộc phải nghỉ việc 

(2) Có người ở cùng chỗ làm bị nhiễm bệnh, vì không muốn bị nhiễm nên đã nghỉ việc 

(3) Bản thân hoặc người thân sống cùng nhà có bệnh nền/ đang mang thai/ là người cao tuổi, vì không muốn bị nhiễm 

bệnh nên đã nghỉ việc 

(4) Do ảnh hưởng của dịch virus Corona chủng mới, nên phải nghỉ việc để chăm sóc con cái 

*2 Những trường hợp sau đây có thể sẽ được kéo dài trên 1 năm 

     - Trường hợp không đến Hello Work vì không muốn bị nhiễm virus Corona chủng mới 

     - Trường hợp những người đang trong tình trạng như bị nhiễm virus Corona chủng mới 

     - Trường hợp do ảnh hưởng của dịch virus Corona chủng mới nên cần phải chăm sóc con cái  

https://tcc117.jp/facil/
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf
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● Giấy tờ mẫu 

< Giấy chứng nhận đã nghỉ việc của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 1> 

 

https://tcc117.jp/facil/
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<Giấy chứng nhận đã nghỉ việc của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 2> 

https://tcc117.jp/facil/
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Lý do nghỉ việc 

1. Công ty bị phá sản 

2. Nghỉ hưu 

3. Hết hợp đồng 

4. Công ty đề nghị 

5. Do người lao động  

6. Hãy ghi những lý do khác (ngoài 1-5) 

 Lý do cụ thể (Công ty viết) 

Lý do cụ thể (Người làm đơn viết) 

Phần lý do mà công ty đã đánh dấu có vấn 

đề gì không ổn không? 

Có (Yes) – Không (No) 
 

https://tcc117.jp/facil/
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● Những điều cần phải cẩn thận  

 

Nếu không nhận được “Giấy chứng nhận đã nghỉ việc của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp”, hãy đến hỏi công ty. 

 

Khi nhận được “Giấy chứng nhận đã nghỉ việc của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp”, sẽ có đánh dấu vào phần “Lý 

do nghỉ việc (Lý do thôi việc)” 

 

Nếu bạn tự nói là “Tôi sẽ nghỉ việc” thì sẽ là do “Hoàn cảnh bản thân”. 

 

Nếu công ty nói với bạn là “Hãy nghỉ việc đi” thì sẽ là do “Hoàn cảnh phía công ty”. 

 

Sự thật lẽ ra là do “Hoàn cảnh phía công ty” nhưng có trường hợp công ty lại đánh dấu là do “Hoàn cảnh bản thân”. 

 

Có thể họ sẽ viện cớ và nói dối bạn là “Nếu đánh dấu vào do “Hoàn cảnh phía công ty” thì sẽ khó tìm việc mới”. Xin 

hãy cẩn thận với điều này. 

 

* Trường hợp nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch virus Corona chủng mới, xin hãy nhờ công ty ghi rõ điều đó vào phần 

lý do. 

  

https://tcc117.jp/facil/
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<Tham khảo – Nguồn> (Tiếng Nhật) 

Hello Work (ハローワーク) 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 

 

Hướng dẫn sử dụng Hello Work 

http://hellowork.kilo.jp/risyokusyoumeisyo.html 

 

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html 

 

* Trong phần PDF “Dành cho những người nghỉ việc” (「離職された みなさまへ」) có bản tiếng Anh. 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000198944.pdf 

 

Các biện pháp đặc biệt đối phó với Corona (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi) 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000628804.pdf 

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000642457.pdf 

 

GOWELL TOWN 

https://gowell-town.com/subsidy/0505-9/ 

 

Tin tức Yahoo!, withnews (Những bài báo do người của tổ chức phi lợi nhuận (NPO) POSSE viết) 

https://withnews.jp/article/f0200410007qq000000000000000W0ej11101qq000020871A 

https://withnews.jp/article/f0200606003qq000000000000000G00111101qq000021162A 

https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200413-00173041/ 

 

TOMATES Agent 

https://agent.to-mates.com/ja/column/welfare_in_japan/1995 
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