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Biện pháp chấn hưng kinh tế kích thích 

tiêu dùng



Biện pháp chấn hưng kinh tế kích 

thích tiêu dùng

Dễ dung

Nhà hàng và đồ uống, Bán

sỉ và bán lẻ, Cửa hàng

bách hóa, Trung tâm mua

sắm, Chợ đêm, Chợ truyền

thống.

Hoạt động ngoài trời, Tiêu

dùng tùy thích

Dễ lĩnh
Phiếu giấy: bưu điện, siêu thị 

tiện lợi

Kỹ thuật số: Thanh toán di 

động

Phiếu điện tử Thẻ tín dụng

Bản đồ số lượng phiếu kích 

thích tiêu dùng

Dễ kích thích

1000 đổi 3000

Sử dụng ưu đãi tham 

quan du lịch Thương 

nhân tăng 2 lần doanh số
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• Quẹt thẻ mua sắm

• Dùng thẻ hoàn tiền

• Mở APP

• Quét mã QR 

code

• Quẹt thẻ mua sắm

• Tiêu hết tiền được 

hoàn tiền

• Lĩnh tức thì

• Lập tức tiêu

dùng

Phiếu chấn hưng gấp 3 lần 1000 đổi 3000
Mọi người chọn 1 hình thức phù hợp, không lĩnh 

hai lần

Chi tiêu bằng thẻ đa năng
Dùng điện thoại để

mua sắm Quẹt thẻ tín dụng
Lĩnh phiếu tiêu dùng

giấy
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Đăng nhập trang web phát hành

thẻ điện tử và hoàn tất xác minh 

ghi danh

(Có thể mua ở siêu thị, tàu điện ngầm, 

bến xe khách, ga đường sắt Đài Loan)

Đi tiêu thụ ở cửa hàng

dùng thẻ điện tử Tích lũy

tiêu dùng đủ 3000 Đài tệ

(Cần chi tiêu trước 1/12/2020)

8 ngày sau khi tiêu dùng đủ số tiền, sẽ nhận được tin nhắn 

thông báo hoàn tiền theoｈình thức đã đăng ký

Đăng ký cách thanh toán

①Thanh toán thẻ tại siêu thị tiện lợi được 

hoàn 2000 Đài tệ

②Nhận 2000 Đài tệ qua ATM

③Dùng quyên góp từ thiện

• Từ 1/7~31/12 vào nền tảng phát hành thẻ điện tử đăng 

ký cách thanh toán và chọn 1 trong 3 hình thức lĩnh 

dưới đây:  3 chọn 1

• ①Tài khoản được hoàn lại 2000 Đài tệ  ②Tặng mã quyên 

góp③ATM nhận 2000 Đài tệ

• 15/7 bắt đầu, tiêu dùng được tích lũy từ ngày đăng ký 

thanh toán
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Chi tiêu bằng thẻ đa năng

Lấy thẻ ghi danh

Dùng thẻ ghi danh đi tiêu dùng Nhận 2000 Đài tệdùng
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Sử dụng APP tiêu dùng

Tiêu thụ ở cửa hàng dùng thanh toán

di động Tích lũy tiêu dùng đủ 3000 

Đài tệ

Cần chi tiêu trước 31/12/2020

Đăng ký cách thanh toán

• Từ 1/7~31/12 vào nền tảng phát hành thẻ điện tử đăng ký 

cách thanh toán và chọn 1 trong 3 hình thức lĩnh dưới đây:  

3 chọn 1①Tài khoản được hoàn lại 2000 Đài tệ  ②Tặng mã quyên 

góp③ATM nhận 2000 Đài tệ

• 15/7 bắt đầu, tiêu dùng được tích lũy từ ngày đăng ký thanh 

toán

Nhận 2000 Đài tệ

8 ngày sau khi tiêu dùng đủ số tiền, sẽ nhận được tin 

nhắn thông báo hoàn tiền theoｈình thức đã đăng ký

①Thanh toán thẻ tại siêu thị tiện lợi 

được hoàn 2000 Đài tệ

②Nhận 2000 Đài tệ qua ATM

③Dùng quyên góp từ thiện

• Tải APP thanh toán di động để tham gia

• Cài đặt thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân

hàng

HAPPY GO PAY、icash Pay、 LINE Pay money、Pi paiqianbao, 

Taiwan Pay, Easy Wallet, JKoPay, O'Pay, Gama Pay, ezPay

Dùng điện thoại để mua sắm
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Tải APP
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Dùng thẻ tín dụng tiêu dùng

Tiêu thụ ở cửa hàng dùng thẻ tín dụng

Tích lũy tiêu dùng đủ 3000 Đài tệ

(Cần chi tiêu trước 31/12/2020)

Đăng nhập hoạt động

• 1/7~31/12 đăng ký thẻ tín dụng và chọn 1 trong 3 

hình thức lãnh phiếu dưới đây:
①Tài khoản được hoàn lại 2000 Đài tệ  ②Tặng mã 

quyên góp③ATM nhận 2000 Đài tệ

• 15/7 bắt đầu, tiêu dùng được tích lũy từ ngày đăng 

ký thanh toán

Nhận 2000 Đài tệ

8 ngày sau khi tiêu dùng đủ số tiền, sẽ nhận được 

tin nhắn thông báo hoàn tiền theoｈình thức đã 

đăng ký

①Hoàn lại 2000 Đài tệ trong phiếu thanh toán

của tháng tiếp theo②Lựa chọn ATM nhận

2000 Đài tệ③Dùng quyên góp từ thiện
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Đăng ký thẻ tín dụng

•Đăng ký hoặc chọn thẻ tín dụng

•Đăng nhập vào trang web thẻ tín dụng

(Nhập thông tin thân phận, số thẻ)

Trang web tìm kiếm nhà hợp tác phát hành

thẻ tín dụng https://3000.gov.tw

Quẹt thẻ tín dụng
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Có thẻ BHYT thìcầm thẻ BHYT

Chưa có thẻ BHYT, dùng giấy tờ tùy 

thân đặt mua ở siêu thị, website trước 

ngày 1~7 tháng 7, 8 hoặc 15/7 lãnh ở 

bưu điện

15/7 tại bưu điện và các kênh hợp

tác, nhận phiếu kích thích tiêu

dùng 3000 Đài tệ. (4 tờ 500 tệ, 5

tờ 200 tệ)

Mang thẻ bảo hiểm y tế Lãnh phiếu giá trị gấp 3 lần

Dùng phiếu giấy tiêu dùng

Thời gian từ 15/7~31/12

Cầm phiếu đến các cửa hàng tiêu dùng

Không thối tiền lẻ, không đổi tiền mặt, không có 

giá trị lưu trữ

Được hoàn tiền ngay

Sử dụng ở mọi địa điểm

Đi ra ngoài, tiêu dùng ngay

lập tức

Lĩnh phiếu tiêu dùng giấy
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Hoàn tiền mặt qua ATM

Liên kết Hoàn tiền mặt qua ATM
①Chọn 1 trong 3 thanh toán kỹ thuật số

②Đăng ký thanh toán kỹ thuật số

Nhập mật mã thẻ ngân hàng

Chèn thẻ ngân hàng và chọn chức năng nhận

phiếu tiêu dùng gấp 3

Nhập số chứng minh thư và đồng ý khai 

báo

Đến máy rút tiền ATM ở siêu thị

Giao dịch thành công nhận 2000 tệ

三倍券
回饋

Nhập số chứng 
minh thư, số di 
động

③Chọn hoàn tiền mặt qua ATM

Phối ngẫu nước ngoài có thẻ
cư trú không thể chọn hoàn 
tiền qua ATM

8 ngày sau khi tiêu đủ số tiền, sẽ nhận thông báo SMS/APP, đến ATM lãnh

2000 tệ
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Chọn hình thức

thanh toán kỹ thuật

số bạn muốn dùng

Chọn

1 trong

3

thanh

toán

kỹ

thuật

số

1

Thanh toán di động

Phiếu điện tử

Thẻ tín dụng

Liên

kết

2 3

Dùng quyên góp từ thiện

Nhập số chứng 
minh thư, số di 
động

Đăng ký thanh toán
kỹ thuật số

Chọn mã quyên góp của 
cơ quan (nhập từ khóa)

Chọn ẩn danh hoặc không ẩn danh

Quyên góp ghi danh

Cần đồng ý 
cung cấp
thông tin cá
nhân(số ID, 
họ tên v.v..)

Hoàn tất

Quyên góp ẩn danh

8 ngày sau khi tiêu đủ số
tiền, sẽ nhận thông báo
SMS/APP, hoàn tiền quyên
góp tức thì

Nền tảng hệ thống

cung cấp báo cáo

quyên góp vào cuối

mỗi tháng

Trước ngày 15 hàng 

tháng cung cấp tháng 

trước

Thông tin cá nhân

quyên góp(ID, Họ tên, 

Số tiền)

•Danh sách chi tiết 

người quyên góp
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Đặt mua và nhận ở siêu thị tiện lợi

Chèn

thẻ

BHYT

vào

máy

dịch vụ

Cầm

hóa

đơn

đến

quầy

Quầy

siêu thị

Tin

nhắn

thông

báo đến

cửa

hàng

nhận

phiếu

Máy dịch vụ

ở siêu thị tiện lợi

Chèn thẻ BHYT

Nhập số di động

碼

Xác nhận chi 

tiết

In hóa đơn

4 bước 

tại máy

1 2 3

Ngày 1~7 tháng 7, 8 từ 9h-
22h đặt mua và thanh toán

1.Cầm thẻ BHYT hoăc 

mang theo số sê-ri nhận 

hàng và CMT gốc

2.Tại máy dịch vụ chèn thẻ 

BHYT hoặc nhập số sê-ri 

3.In hóa đơn

4.Cầm hóa đơn và giấy tờ 

đến quầy lãnh và ký 

nhận

Nhận tin nhắn

thông báo hoặc

vào website 

kiểm tra
OR

Ngày 15~31 tháng 7, 8 
nhận hàng từ 9h-22h
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Trong 10 phút 

cầm hóa đơn 

đến quầy

Dùng 1000 

tệ hoàn tất

đặt mua
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Website đặt mua Kênh nhận phiếu

Phương thức thanh toán

Đặt mua Lãnh phiếu

Nhận tin nhắn thông

báo hoặc vào website 

kiểm tra

1.Cầm thẻ BHYT hoăc mang theo số 

sê-ri nhận hàng và CMT gốc

2.Tại máy dịch vụ chèn thẻ BHYT 

hoặc nhập số sê-ri 

3.In hóa đơn

4.Cầm hóa đơn và giấy tờ đến quầy 

lãnh và ký nhận

Website đặt mua phiếu chấn hưng

2341 ..

OR

Nhận tại siêu thị tiện lợi

Số sê-ri nhận hàng

Nhận phiếu ở siêu thị, nhà thuốc

1. Mang theo số sê-ri nhận hàng và

CMT gốc

2.Quầy siêu thị lãnh phiếu và ký nhận

OR

Tại máy dịch vụ chèn thẻ BHYT

Nhập số di động

Xác nhận chi tiết

In hóa đơn

Dùng 1000 tệ hoàn tất

đặt mua

Thanh toán tại

siêu thị tiện lợi
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<Có đầu đọc thẻ>
Chèn thẻ BHYT nhận dạng
thân phận

Thanh toán
thẻ tín dụng
trực tuyến

經濟部

<Không có đầu đọc thẻ>

①Đăng nhập APP bảo hiểm y tế

②Nhấp vào "Xác minh phiếu tiêu 

dùng giá trị gấp 3”

③Nhận mã xác minh

④Đăng nhập Website phiếu chấn 

hưng để xác nhận

https://3000.gov.tw



Trực tiếp nhận ở bưu điện toàn quốc

Đại lý bưu 

điện toàn quốc
Nhận

số ở

quầy,

xếp

hàng

Ưu tiên 

mang 

theo thẻ 

BHYT 

hoặc 

giấy tờ 

tùy thân

中華郵政

Nhận số

Thẻ BHYT 

hoặc giấy tờ

tùy thân

Giao dịch viên

xác nhận

Chèn thẻ vào

hệ thống

Dùng 1000 tệ

3000元

Nhận dạng

danh tính

Ký nhận

Nhận phiếu

kích thích tiêu

dùng 3000 tệ

Đến quầy đổi

tiền

Chuẩn bị thẻ

BHYT hoặc

giấy tờ tùy thân

Chuẩn bị 1000 

tệĐợi gọi đến

số

7/15~12/31
12
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Người phối ngẫu nước ngoài lãnh thế nào?

Có thẻ cư trú là lãnh được

1.Ngày 1~7 tháng 7, 8 đặt hàng qua 2 nơi

•Website đặt hàng, cửa hàng tiện lợi(siêu thị) nhận hàng

•Đặt hàng ở cửa hàng tiện lợi, nhận hàng ở cửa hàng

2.15/7 đến 31/12

•Cầm thẻ BHYT hoặc thẻ cư trú bản gốc đến bưu điện lãnh

3.1/7 liên kết kỹ thuật số phiếu giá trị gấp 3, 15/7 bắt đầu 

tích lũy tiêu thụ

(Không thể chọn ATM lĩnh 2000 tệ)

Người phối ngẫu có 

thẻ cư trú có thẻ 

BHYT

Người phối ngẫu có 

thẻ cư trú không có 

thẻ BHYT

1.15/7 đến 31/12

Cầm thẻ cư trú bản gốc đến bưu 

điện lãnh

2.1/7 liên kết kỹ thuật số phiếu giá 

trị gấp 3, 15/7 bắt đầu tích lũy tiêu 

thụ

(Không thể chọn ATM lĩnh 2000 tệ)

中 華 郵 政
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Phiếu giấy hoàn tiền mặt thế nào

Có số  hóa  đơn

Cung cấp số hóa 

đơn

Gửi tiền vào tài

khoản công ty

K h ô n g  c ó  s ố  h ó a  đ ơ n
Ủy thác cho tổ chức khu thương mại, chợ
hoặc tổ chức quản lý các hàng ăn hoặc
người đại diện, hiệp hội Công nghiệp (Hiệp
hội), công đoàn công nghiệp hoặc công
đoàn nghề nhận ủy thác có số hóa đơn

Gửi tiền vào tài khoản tổ chức

Phát hành cho các thành viên (cửa hàng)

Có tài khoản

doanh nghiệp

Bank

Các tổ chức tài chính không thể chuyển trực tiếp vào tài khoản, 

có thể dùng khi mua vật liệu thô

Không có tài khoản

doanh nghiệp

Cung cấp số hóa đơn và

đăng ký kinh doanh

/ đăng ký thuế

Gửi tiền vào tài khoản 

người phụ trách

109.7.23~110.3.31

Đến tổ chức tài
chính

Đến tổ chức tài
chính

Các tổ chức đến tổ chức tài chính

hoán đổi phiếu tiêu dùng
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Đối tượng đủ điều kiện 

lãnh phiếu

1.Công dân có hộ khẩu hiện tại ở Đài Loan.

2.Nhân viên văn phòng đại diện Đài Loan tại nước ngoài và người thân mang quốc tịch Đài 

Loan nhưng không có hộ khẩu tại Đài Loan.

3.Công dân không có hộ khẩu đã được cấp thẻ cư trú ở Đài Loan.

4.Người Trung Quốc Đại Lục đã có thẻ cư trú dài hạn, cư trú theo thân nhân ở Đài Loan.

5.Vợ / chồng người nước ngoài đã có thẻ cư trú Đài Loan.

6.Vợ / chồng người Hồng Kông-Macao đã có thẻ cư trú Đài Loan.

7.Trước khoản 2 Người nước ngoài, cư dân Hồng Kông-Macao ly hôn hoặc người phối ngẫu 

chết, thẻ cư trú chưa bị hủy bỏ.

8.Khoản 3 đến khoản 7 Người có thẻ định cư, vẫn chưa lập hộ khẩu.
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Người dân yếu thế chính phủ hỗ trợ

◆Trợ cấp sinh hoạt người tàn tật

◆Hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp cho trẻ em và thiếu niên các gia đình nghèo

◆ Phụ cấp sinh hoạt cho người già thu nhập trung bình thấp

◆Hỗ trợ sinh hoạt cho trẻ em và thiếu niên nghèo

◆Trợ cấp sinh hoạt cho trẻ em hộ thu nhập thấp

◆Trợ cấp sinh hoạt đi học cho hộ thu nhập thấp

◆Trợ cấp sinh hoạt gia đình có con cái(gồm con cháu) có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn hoặc trợ cấp giáo dục cho con cái( gồm con cháu) và người 
nộp đơn.
◆Trẻ em và thiếu niên hộ thu nhập trung bình, thấp chưa nhận 
được các trợ cấp nêu trên

◆Danh sách các hộ thu nhập trung bình, thấp chưa nhận trợ cấp sinh hoạt 

của hộ nghèo

Miễn nộp hồ sơ

Chính phủ chủ động nạp
1000 tệ vào tài khoản để đổi
phiếu kích thích tiêu dùng



Trẻ em vị thành niên sử dụng phiếu

thế nào?

Có thể nhận phiếu giấy Có thể dùng kỹ thuật số

Phụ huynh dùng thẻ BHYT 

của trẻ

Từ 15/7 nhận ở bưu điện

Từ 1/7 Đặt mua qua siêu

thị

Trẻ em 15 tuổi trở 

lên

Trẻ em vị thành 

niên

Dùng thẻ tín dụng của

phụ huynh thanh toán
Nền tảng thẻ điện tử

xác nhận ghi danh
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Phiếu tiêu dùng giấy cần chú ý những gì?

Không đổi tiền bán

lại, đổi hoặc đổi lại

tiền mặt, dùng khi

phiếu hết giá trị sử

dụng

Nếu bị mất, hư 

hỏng, bị mất cắp 

thì không được cấp 

lại

Sau khi đã lãnh

không thể yêu cầu

trả lại tiền
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Phạm vi không sử dụng phiếu tiêu dùng

Thanh toán điện, nước

Thanh toán gốc, lãi, phíhoặc

thanh toán bằng thẻ tín dụng

cho các tổ chức tài chính

Mua hoặc đầu tư cổ phiếu, trái 

phiếu công ty, mua (bán) chứng chỉ, 

đầu tư ngắn hạn, phiếu bảo hành và 

các loại hàng hóa tài chính khác.

Mua thuốc lá, phiếu quà tặng hàng

(dịch vụ), phiếu quà tặng tiền mặt

hoặc giao dịch tích điểm.

Đóng phạt, tiền phạt thi hành án, tiền phạt, thuế, phí hành chính, phí sử 

dụng nhiên liệu ô tô, phí BH lao động, phí BHYT, lương hưu quốc gia, 

v.v.
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Sử dụng ở các cửa hàng toàn quốc

Nhà hàng và

đồ uống

Trung tâm

mua sắm
Chợ đêm

Chợ truyền

thống

Cửa hàng

bách hóa

Mua thực phẩm ở chợ, ăn ở chợ đêm, mua sắm quần

áo, du lịch ở khách sạn

Du lịch ở 

khách sạn
20
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Tăng ưu đãi Kích thích tiêu dùng

Công nghiệp văn

nghệ

Nông trường hưu 

nhàn
Du lịch nông

nghiệp

Du lịch thổ dân

Tham quan du lịch
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Kết hợp các bộ ngành, người kinh doanh 

tăng khuyến mãi, mở rộng tiêu dùng
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Vui tiêu 

dùng 

Hưởng 

hoàn lại

Tăng

khách

hàng Kéo

doanh thu

Người tiêu dùng Cửa hàng Chính phủ

Chấn kinh 

tế Thúc 

đẩy tăng 

trưởng

Lợi ích kỳ vọng
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Chính phủ cung cấp khoảng 50 tỷ Đài tệ ưu đãi, ít nhất kéo theo tiêu dùng trị giá 100 tỷ Đài tệ.
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Thời gian phục vụ: 8h30-18h30, mở quanh năm

(hệ thống trả lời thông minh phục vụ 24h)
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“ Nếu có vấn đề hãy gọi”
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