
Gửi những cặp đôi mới cưới tại Matsudo

Thành phố Matsudo hỗ trợ “tiền mua nhà”, 

“tiền thuê nhà”, “tiền chuyển nhà”, “tiền sửa

nhà” trong phạm vi ngân sách cho các cặp

đôi mới cưới. 

松戸市 結婚新生活

Tiền
sửa
nhà

Tiền
mua
nhà

Tiền mua nhà khi kết hôn:
・Tiền mua, xây nhà mới
・Tiền mua nhà cũ

Tiền
thuê
nhà

Trường hợp thuê nhà khi kết hôn:
・Tiền thuê nhà ・Phí công cộng
・Tiền cọc ・Tiền lễ
・Tiền môi giới

Tiền
chuyển

nhà

Phí trả cho bên vận chuyển khi
chuyển nhà do kết hôn (Trường
hợp tự vận chuyển hoặc nhờ
bạn bè sẽ không thuộc đối
tượng hỗ trợ)

Tiền thi công như sửa chữa, cơi
nới, cải tạo, thay thế thiết bị để
duy trì hoặc nâng cấp công
năng nhà trong trường hợp sửa
nhà để kết hôn.

Từ 1 tháng 6 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023 (qua đường bưu điện)
Việc tiếp nhận đăng ký sẽ kết thúc khi đạt hạn mức ngân sách. Hãy đăng ký sớm!

■ Các mục hỗ trợ chính

■ Thời gian và cách thức đăng ký

Chi tiết vui lòng xem mặt sau và
trang web thành phố.

Ngày 1 tháng 6 năm 2022
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Kết hôn trong thời
gian từ 1/1/2022 
đến 31/3/2023
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Là đối tượng kết hôn trong thời gian từ 1/1/2022 đến 31/3/2023.

Hãy chuyển nhà đến thành phố Matsudo (bao gồm cả chuyển trong thành
phố Matsudo).

Đối tượng hỗ trợ là các chi phí phát sinh sau ngày 1/1/2022.

Hãy nộp hồ sơ xin hỗ trợ (Việc tiếp nhận sẽ kết thúc khi hết ngân sách)

Tiền hỗ trợ sẽ được chuyển khoản trong vòng 1 tháng sau khi hồ sơ được
duyệt.

Liên hệ:
Ban chính sách nhà ở, Phòng xây dựng thành phố
TEL:047-366-7366 FAX:047-366-2073
Mail:mcjuutaku@city.matsudo.chiba.jp

* Đây chỉ là một ví dụ về các bước đăng ký. 
Vui lòng tham khảo thêm trang web của thành phố.

Điều kiện nhận hỗ trợ

Là cặp đôi đã nộp và được thụ lý đơn đăng ký kết hôn trong thời gian từ 1/1/2022 đến
31/3/2023.

Tổng thu nhập từ 1/1/2021 đến 31/12/2021 của cặp đôi mới cưới là dưới 4.000.000yen.
* Trường hợp nghỉ việc, không có việc làm vào thời điểm nộp hồ sơ thì sẽ tính là không có thu nhập. 
* Trường hợp đang phải trả tiền vay theo hình thức học bổng thì sẽ trừ khoản tiền phải trả theo năm khi tính

tổng thu nhập của cặp đôi. 

Tuổi của cả 2 vợ chồng vào ngày đăng ký kết hôn là dưới 42 tuổi. 

Địa chỉ của 2 vợ chồng là địa chỉ của căn nhà đăng ký hỗ trợ vào thời điểm nộp hồ sơ. 

Hiện tại không nhận tiền hỗ trợ tương tự từ chính phủ hay tổ chức khác theo quy định khác. 

Có ý định sống tại thành phố Matsudo trên 2 năm tính từ ngày nhận tiền hỗ trợ. 

Không phải là thành viên của băng đảng xã hội đen theo Điều 3 Khoản 2 của Điều lệ bài trừ
băng đảng xã hội đen của thành phố. 

■ Điều kiện nhận hỗ trợ (Phải đáp ứng tất cả điều kiện dưới đây)

■ Các bước đăng ký

■ Giấy tờ cần thiết khi nộp hồ sơ
Hồ sơ sẽ khác nhau tùy vào nội dung đăng ký xin hỗ
trợ. Chi tiết vui lòng tham khảo trang web thành phố. 


