
ベトナム語 
Chỉ để minh họa. Nó không phải là một hình thức gửi. 

 

Đơn xin tạm hoãn hoàn trả các khoản vay đặc biệt như quỹ nhỏ khẩn cấp v.v. thuộc chế độ 

cho vay khoản vay quỹ phúc lợi đời sống 

 

Sau khi kiểm tra tất cả các “Ô đánh dấu đồng ý” bên dưới, tôi xin được tạm hoãn hoàn 

trả như sau. 

 [Ô đánh dấu đồng ý] Vui lòng đánh dấu (☑) vào ô đồng ý từ a đến c. 

  □ a. Tôi đồng ý với việc cung cấp thông tin cá nhân của mình cho cơ quan hỗ trợ tư 

vấn tự lập nhằm mục đích sử dụng thông tin đó trong việc thực thi nhiệm vụ 

của tổ chức đó trong trường hợp việc tạm hoãn hoàn trả của chế độ đặc biệt 

này được quyết định. 

  □ b. Tôi đồng ý với việc cung cấp thông tin cá nhân mà tôi đã điền cho bên thứ ba 

trong phạm vi cần thiết cho chế độ này. 

□ c. Tôi đồng ý Hội đồng Phúc lợi Xã hội tham chiếu với Hiệp hội phúc lợi xã hội địa 

phương, các cơ quan hỗ trợ tư vấn tự lập, chính quyền địa phương và các tổ 

chức liên quan khác trong phạm vi cần thiết cho chế độ này để nhận thông tin 

cá nhân của tôi. 

 dd/mm/yy 

Họ tên người vay:           

Số điện thoại:            

Ngày sinh                        

 

 

Ông/Bà Chủ tịch Hội đồng Phúc lợi Xã hội Gunma 

 

Lý do nộp 

đơn 

(Đánh dấu ☑) 

□ ① Trường hợp bị thiệt hại do động đất, hỏa hoạn, v.v. 

□ ② Trường hợp đang được điều trị bệnh 

□ ③ Trường hợp đang thất nghiệp hoặc tạm nghỉ việc 

□ ④ Trường hợp đang được tạm hoãn hoàn trả các khoản vay khác, chẳng 

hạn như học bổng hoặc khoản vay dành cho người kinh doanh (ngoại 

trừ khoản vay mua nhà). 

□ ⑤ Trường hợp sau khi tham khảo ý kiến của cơ quan hỗ trợ tư vấn tự 

lập, và nhận được ý kiến của tổ chức đó cho rằng việc tạm hoãn hoàn 

trả là phù hợp. 

□ ⑥ Khi cực kỳ khó khăn để hoàn trả vì những lý do tương tự như trên. 

Loại quỹ 

(Khoanh tròn) 

Quỹ nhỏ khẩn cấp / Quỹ hỗ trợ tổng hợp (Khoản vay lần đầu) 

Quỹ hỗ trợ tổng hợp (khoản vay gia hạn) / Quỹ hỗ trợ tổng hợp (cho vay 

lại) 

Nội dung 

khoản vay 

Số tiền 

vay 
  yên 

Thời gian 

hoàn trả 
mm/yy 

Vui lòng điền vào 

mẫu đơn đăng ký 

thực tế 
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tiền lãi 

Phương 

thức 

hoàn trả 

Hàng năm / Hàng nửa năm / Hàng tháng 

Thời gian 

hoàn trả 

Từ dd/mm/yy  

đến dd/mm/yy 

Thời gian 

hoàn trả 

sau khi 

thay đổi 

 Từ dd/mm/yy  

 đến dd/mm/yy 

* Khi nộp đơn với “lý do nộp đơn” từ ① đến ⑤ phải đính kèm các tài liệu có thể xác nhận 

lý do đó. 

*Khi nộp đơn xin (6) "Lý do nộp đơn", đính kèm "Khiếu nại về hoàn cảnh khó khăn" đính kèm 

và các tài liệu xác nhận lý do khó khăn trong việc hoàn trả. 


