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3. Hỗ trợ kinh doanh 
 

 Nhằm tạo thuận lợi cho việc cấp vốn kinh doanh cho những cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ, tỉnh đã 
ban hành các chế độ vay vốn lãi suất thấp và dài hạn (cơ quan tài chính thuộc tỉnh và chính phủ). 

 
(1) Chế độ vay vốn của tỉnh 

  Về nguyên tắc, người có khả năng sử dụng vốn vay là người có trụ sở kinh doanh trong tỉnh 
và đang vận hành doanh nghiệp đó từ 1 năm trở lên (các loại ngành nghề thuộc đối tượng bảo 
lãnh của Hiệp hội bảo lãnh tín dụng). Tuỳ theo chế độ mà đối tượng vay vốn, hạn mức tín dụng, 
lãi suất, thời hạn vay vốn sẽ khác nhau, nên vui lòng liên hệ đến quầy tư vấn sau đây để biết thêm 
thông tin chi tiết. 
  Các chế độ vay vốn chủ yếu như sau: 

 
[Chế độ ủy thác cho vay vốn từ ngân sách của tỉnh Hiroshima] 
Cho người cần tiền vốn để sử dụng cho mục đích thông thường Vốn thông thường 
Cho người kinh doanh quy mô nhỏ     Vốn nhỏ 
Cho người sáng lập     Vốn hỗ trợ sáng lập v.v... 

 
     
     
     
 

(2) Chế độ vay vốn của các cơ quan tài chính trực thuộc chính phủ 
Đây là chế độ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn trực tiếp để có đủ khoản vốn tư nhân 
vừa và nhỏ. 

 
[Tập đoàn tài chính Nhật Bản] 

Hoạt động dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ: cấp vốn lưu động và thiết bị dài hạn 
nhằm hợp lý hoá - hiện đại hoá doanh nghiệp 
Hoạt động hỗ trợ đời sống quốc dân: phụ trách việc cho vay vốn đối với các doanh 
nghiệp quy mô nhỏ  
 

Ngoài ra, đây còn là chế độ vay vốn ưu đãi về mặt điều kiện hơn vay vốn thông thường như  
ưu đãi về lãi suất v.v..., xây dựng được các loại cho vay đặc biệt dưới hình thức tiền vốn chính 
sách đáp ứng được mục đích vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Vui lòng liên hệ đến quầy tư vấn của Tập đoàn tài chính Nhật Bản để biết thêm thông tin chi tiết. 

 
 

Nơi liên hệ Phòng điều hành đổi mới kinh doanh thuộc Cục quản lý 
lao động, thương mại và công nghiệp tỉnh Hiroshima 
☎082-513-3321 

Nơi liên hệ Kho bạc chính sách Nhật Bản 
<<Tổng đài tư vấn vốn kinh doanh>> 
☎0120-154-505 


