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Chính phủ đã công bố chương trình trợ cấp tiền lương JobKeeper Payment scheme trị giá 
$130 tỷ đô để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch  coronavirus giúp 
duy trì công ăn việc làm cho nhiều người dân Úc. 

Trợ cấp JobKeeper payment dành cho chủ lao động hội đủ điều kiện nhằm giúp họ trả lương 
hay mức lương tối thiểu là $1,500 (trước thuế) mỗi hai tuần cho nhân viên hội đủ điều kiện 
của họ. Cổng điện tử cho thủ tục đăng ký JobKeeper payment đã mở tại ATO's Business 
Portal. 

Chủ lao động hội đủ điều kiện sẽ được hoàn trả một khoản tiền cố định là $1,500 mỗi hai 
tuần cho mỗi nhân viên hội đủ điều kiện. 

Để đăng ký lãnh JobKeeper payment chủ lao động phải trả lương tối thiểu là $1,500 (trước 
thuế) mỗi hai tuần cho các nhân viên hội đủ điều kiện. Tiền này, chúng tôi sẽ trả sau cho chủ 
lao động mỗi tháng.  Chủ lao động hội đủ điều kiện sẽ bắt đầu lãnh các khoản tiền đầu tiên 
trong tuần lễ đầu của tháng 5, năm 2020. Trợ cấp JobKeeper payments có thể được trả từ 
ngày 30 tháng 3, năm 2020. 

Nếu chủ lao động hội đủ điều kiện không tiếp tục trả lương cho nhân viên cho mỗi kỳ lương, 
họ sẽ mất tư cách lãnh trợ cấp JobKeeper payment. 

Để hội đủ điều kiện lãnh trợ cấp JobKeeper payment, chủ lao động và nhân viên của họ phải 
đạt một số các điều kiện khác nhau. 

 

Key dates: 

> From 20 April: enrol for JobKeeper payment. 

> By 31 May: enrol and pay your employees to claim JobKeeper payments for April. 

> 4 May onwards: identify your employees. 

> Each month: reconfirm eligibility. 

> If you need more time, you have until the end of May to enrol and identify your employees. 
 

Nếu quý vị không hiểu những thông tin này, quý vị có thể nói chuyện với một đại diện thuế 
hoặc liên hệ với chúng tôi. 

 

Tìm hiểu về sự ảnh hưởng của chương trình: 

> Employers (in English) 

> Employees (in English) 

> Sole traders (in English) 

> Tax professionals (in English) 

> Enrol for the JobKeeper payment (in English) 

JobKeeper Payment 

http://ato.gov.au/JobKeeper
https://www.ato.gov.au/general/jobkeeper-payment/employers/
https://www.ato.gov.au/general/jobkeeper-payment/employees/
https://www.ato.gov.au/general/jobkeeper-payment/sole-traders-and-other-entities/
https://www.ato.gov.au/general/jobkeeper-payment/tax-and-bas-agents/
https://www.ato.gov.au/general/jobkeeper-payment/employers/enrol-for-the-jobkeeper-payment/

