
DOANH NGHIỆP NHỎ 

 

Phần 1 – Tính đủ điều kiện  

 

Những câu hỏi này xác minh việc quý vị đủ điều kiện cho tài trợ này, do Bộ Thương Mại (Department 

of Commerce) quy định:  

 

1. Doanh nghiệp có nằm trong Quận King không? (có/không) 

 

2. Tổng số nhân viên (phải có từ 20 nhân viên trở xuống, làm việc toàn thời gian, mới đủ điều 

kiện):  

 

3. Công ty có đã nhận được Tài Trợ Khẩn Cấp Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Đang Hoạt Động ở 

Washington (Working Washington Small Business Emergency Grant, WWSBEG) không? 

(có/không) 

• Nếu có, có từ $5,000 trở xuống không? (có/không) 

 

4. Tài khoản của công ty với Bộ Lao Động & Công Nghiệp (Dept of Labor & Industries) có hiện 

hành không? Quý vị có thể tìm kiếm các doanh nghiệp trực tuyến tại 

https://secure.lni.wa.gov/verify/ (có/không) 

 

5. Quý vị có Số Định Danh Doanh Nghiệp Duy Nhất (Unified Business Identifier, UBI) còn 

hiệu lực hoặc giấy chứng nhận từ bộ lạc không (quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp)? 

(có/không) 

 

6. Công ty có bị ngăn cấm bởi chính phủ liên bang không? (có/không) 

 

7. Theo hiểu biết tốt nhất của quý vị, hiện nay công ty có đang đối mặt với bất kỳ vụ kiện tụng 

hoặc hành động pháp lý nào đang chờ giải quyết không? (có/không) 

• Nếu có, vui lòng cho biết chi tiết 
 

8. Công ty có bất kỳ vấn đề nào về việc tuân thủ/quy định của tiểu bang trong Washington 

hoặc một tiểu bang khác mà quý vị đã hoặc đang hoạt động kinh doanh trong tiểu bang đó 

không? (có/không) 

• Nếu có, vui lòng cho biết chi tiết 

 

9. Doanh nghiệp có đã và đang hoạt động ít nhất được 1 năm, kể từ ngày 1 tháng 3 năm 

2019 không? (có/không) 

 

Nếu quý vị không đáp ứng được các yêu cầu thì thông báo sau sẽ bật lên ở dưới cuối màn hình của 

quý vị: Quý vị không đáp ứng được các yêu cầu về tính đủ điều kiện và do đó không thể nộp đơn xin 

tài trợ này. Nếu quý vị muốn xem lại các yêu cầu, vui lòng bấm vào đây hoặc nếu quý vị muốn tìm 

hiểu thêm về các cơ hội tài trợ khác, xin bấm vào đây. 

https://secure.lni.wa.gov/verify/
https://www.kingcountyado.com/
https://www.recoverywa.com/


 

Phần 2 – Thông Tin Người Liên Lạc Chính:  

1. Tên của người liên lạc chính: 

2. Số điện thoại của người liên lạc chính: 

3. Email của người liên lạc chính:  

4. Xác nhận lại email của người liên lạc chính:  

5. Chức vụ nghề nghiệp của người liên lạc chính: 

6. Người liên lạc chính được nêu trên có quyền ký hợp đồng thay mặt cho doanh nghiệp 

hoặc tổ chức không? (có/không) 

• Nếu không, ai sẽ ký hợp đồng nếu được cấp tiền: 

i. Tên đầy đủ: 

ii. Chức vụ: 

iii. Tên công ty: 

iv. Email: 

 

Phần 3  -  Về Tổ Chức của Quý Vị 

 

7. Tên đầy đủ của doanh nghiệp hoặc tổ chức đã được đăng ký của quý vị:  

8. Địa chỉ trang mạng của công ty: 

9. Doanh nghiệp có số UBI hay giấy chứng nhận từ bộ lạc không? 

• Doanh nghiệp có số UBI 

i. Vui lòng nhập số UBI của quý vị 

• Doanh nghiệp có giấy chứng nhận từ bộ lạc 

10. Vui lòng nhập Số Định Danh Thuế (Tax Identification Number) của tổ chức quý vị: 

11. Địa chỉ chính của doanh nghiệp hoặc tổ chức đã được đăng ký: 

• Địa chỉ: 

• Địa chỉ dòng 2: 

• Thành phố: (danh mục thả xuống của tất cả 39 thành phố) 

• Tiểu bang: 

• Mã bưu điện: 

12. Đây có phải là địa chỉ chính để gửi tiền tài trợ đến, nếu được cấp không? Nếu không, 

hãy điền vào: 

• Địa chỉ: 

• Địa chỉ dòng 2: 

• Thành phố:  

• Tiểu bang: 

• Mã bưu điện: 

13. Doanh nghiệp được thành lập vào năm nào? 

 

14. Giám đốc điều hành (CEO)/Chủ tịch/Chủ doanh nghiệp/Người sáng lập 

• Tên 

• Email 

• Điện thoại 

15. Vui lòng chọn danh mục ngành công nghiệp phù hợp nhất cho tổ chức của quý vị: 



• Hàng không vũ trụ 

• Nông nghiệp 

• Du lịch hàng không 

• Dịch vụ kinh doanh 

• Giữ trẻ 

• Dịch vụ cộng đồng 

• Xây dựng và bất động sản 

• Sản xuất dây chuyền 

• Chợ 

• Y tế 

• Khách sạn/Du lịch 

• Công nghệ thông tin 

• Truyền thông 

• Dịch vụ cá nhân 

• Nhà hàng/Kinh doanh thực phẩm 

• Bán lẻ 

• Giao thông vận tải và Hàng hải 

• Bán sỉ 

• Khác:  

 

16. Quý vị có được xác nhận bởi Văn Phòng Các Doanh Nghiệp Thiểu Số và Phụ Nữ (Office of 

Minority and Women's Business Enterprises, OMWBE) không? (có/không) 

17. Cựu chiến binh làm chủ (có/không) 

18. Phụ nữ làm chủ (có/không) 

19. Dân tộc thiểu số làm chủ (có/không) 

20. Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa chọn áp dụng cho chủ doanh nghiệp  : 
• Người da trắng 

• Người Hispanic hay Latinh 

• Người da đen hay người Mỹ gốc Châu Phi 

• Người da đỏ hay người bản địa Alaska 

• Người Châu Á 

• Người bản địa Hawaii hoặc người đảo Thái Bình Dương 

• Chủng tộc khác 

 

Phần 4 - Các tài trợ khác của chính phủ  

1. Tổ chức có nhận được tài trợ từ chính quyền Tiểu bang, Quận hoặc Liên bang, có liên quan 

đến COVID-19 không (Không tính WWSBEG)? (Có/không) 

 

Là đơn vị cấp tiền, chúng tôi có quyền yêu cầu chứng từ về hóa đơn, biên nhận, v.v. mà quý 

vị đã được hoàn lại bằng những khoản tài trợ này. Là đơn vị cấp tiền, trách nhiệm của chúng 

tôi là đảm bảo với các đối tác Liên bang rằng những khoản thanh toán dùng tiền tài trợ này 

chưa được thanh toán bằng tiền tài trợ từ các đơn vị tài trợ khác. 

• Nếu có, vui lòng trả lời các câu sau: 

i. Loại tài trợ nhận được từ chính phủ: (đánh dấu tất cả lựa chọn áp dụng) 



• Khoản Vay Hỗ Trợ Thảm Họa Làm Thiệt Hại Kinh Tế (Economic Injury 

Disaster Loan) (đây là một chương trình của Liên bang) 

a. Quý vị đã được tài trợ bao nhiêu? 

b. Doanh nghiệp của quý vị đã dùng tiền tài trợ này để chi trả 

cho những gì? (ghi rõ) 

c. Đơn vị cấp tiền: (ghi rõ) 

• Bảo vệ tiền lương (đây là một chương trình của Liên bang) 

a. Quý vị đã được tài trợ bao nhiêu? 

b. Doanh nghiệp của quý vị đã dùng tiền tài trợ này để chi trả 

cho những gì?  

c. Đơn vị cấp tiền? 

• Các loại tài trợ khác của chính phủ: 

a. Quý vị đã nhận được loại tài trợ nào? 

b. Quý vị đã được tài trợ bao nhiêu?  

c. Doanh nghiệp của quý vị đã dùng tiền tài trợ này để chi trả 

cho những gì?  

d. Đơn vị cấp tiền? 

 

2. Tổ chức có đã nộp đơn xin và đang đợi được cấp tiền tài trợ từ chính quyền Tiểu bang, Quận 

hoặc Liên bang, có liên quan đến COVID-19, trong thời gian hợp đồng từ ngày 1 tháng 3 

năm 2020 – Ngày 15 tháng 11 năm 2020 không? (Có/không) 

• Nếu có, vui lòng cho biết chi tiết 

 

 

Phần 5 - Chi tiết cho khoản tài trợ này 

3.  Số tiền tài trợ công ty quý vị yêu cầu: 

• Đây là những khoản tiền theo đạo luật CARES của Liên bang 

• Hãy chắc chắn không yêu cầu nhiều hơn số tiền quý vị có thể cung cấp chứng từ cho 

chi phí phát sinh từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 cho đến ngày 15 tháng 11 năm 2020 

• Không bắt buộc nộp chứng từ cho quy trình nộp đơn xin này, nhưng nếu được cấp 

tài trợ theo như yêu cầu thì quý vị có thể sẽ bị kiểm toán bởi Liên bang. Quý vị phải 

cung cấp chứng từ cho khoản tiền theo như yêu cầu nếu bị kiểm toán. 

• Công ty của quý vị không thể được hoàn tiền bởi nhiều nguồn tài trợ khác nhau cho 

cùng một chi phí (“lãnh tiền trùng lặp”), và nguyên tắc này cũng áp dụng cho bất kỳ 

người nào nhận tài trợ CARES: Không được phép thanh toán trùng lặp hoặc thay thế 

các chi phí khác.  

• Ngoài ra, nếu nhận tiền tài trợ cho cùng hóa đơn, biên nhận, v.v. từ hai hoặc nhiều 

đơn vị tài trợ khác nhau thì phải trả lại tiền tài trợ và khoản tài trợ trong tương lai cho 

doanh nghiệp của quý vị có thể gặp nguy cơ 

• Tiền tài trợ này là thu nhập chịu thuế. 

• Nếu quý vị đã nhận được tiền từ chương trình Tài Trợ Khẩn Cấp Cho Doanh Nghiệp 

Nhỏ Đang Hoạt Động ở Washington (WWSBEG) thì tổng số tiền quý vị yêu cầu 

không thể nhiều hơn $10,000. Ví dụ: 



i. Nếu quý vị đã nhận được $2,500 từ WWSBEG và đang yêu cầu $7,500 lần này 

thì được. Nói cách khác, $2,500 lần trước + $7,500 lần yêu cầu này = $10,000.  

 

ii. Nếu quý vị đã nhận được $2,000 từ WWSBEG và đang yêu cầu $10,000 lần 

này thì quý vị sẽ bị từ chối, vì tổng số tiền nhiều hơn $10,000. Nói cách khác, 

$2,000 lần trước + $10,000 lần yêu cầu này = $12,000.  

 

 

(chỉ đánh dấu một ô)   

• $5,000 

• $7,500 

• $10,000 

 

4. Nếu được cấp tiền, số tiền mà quý vị yêu cầu để trả cho chi phí của doanh nghiệp phải đáp 

ứng phần Kiểm Tra Tính Đủ Điều Kiện của Chi Phí: 

• Chi phí này có liên quan đến tình hình khẩn cấp COVID-19. (có/không) 

• Việc thanh toán các chi phí này là "cần thiết" để tiếp tục hoạt động kinh doanh. 

(có/không) 

• (Các) chi phí này trả cho sự thiếu hụt về các khoản thu của chính phủ (tức là tiền 

thuế, giấy phép, hoặc lệ phí của Tiểu bang, Quận, Liên bang và/hoặc thành phố 

(có/không) 

• Công ty của quý vị sẽ tự chứng nhận rằng chi phí này không được trả bởi bất kỳ 

nguồn tài trợ nào khác, cho dù là tư nhân, Tiểu bang hoặc Liên bang. (có/không) 

• Doanh nghiệp của quý vị có yêu cầu được hỗ trợ chi phí dù không bị ảnh hưởng gì 

bởi tình hình khẩn cấp COVID-19 không? (có/không) 

 

Phần 6 - Xác nhận 

5. Nếu được tài trợ, tôi đồng ý gửi thông tin dưới đây chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 năm 

2020: 

 

o Công ty có vẫn mở cửa hay không 

o Số lượng nhân viên giữ lại, số lượng nhân viên trước khi bị ảnh hưởng bởi COVID-19, 

số lượng nhân viên hiện tại, và số lượng nhân viên mới được thuê.  

o Số lượng công việc bị mất, nếu có 

o Ngày đóng cửa nếu doanh nghiệp đã đóng cửa, nếu có 

o Mô tả ngắn gọn việc tài trợ của ĐẠO LUẬT CARES tác động như thế nào đến doanh 

nghiệp. 

 

(ô đánh dấu đồng ý) 

6. Lời chứng thực của quý vị có thể giúp đảm bảo đem lại nguồn tài trợ trong tương lai cho các 

doanh nghiệp nhỏ khác. Quý vị có sẵn sàng nộp lời chứng thực về việc khoản tài trợ này sẽ 

giúp cho doanh nghiệp của quý vị như thế nào nếu đơn xin của quý vị thành công hay 

không? *Câu trả lời này không ảnh hưởng đến việc phê duyệt đơn xin của quý vị. (có/không) 

 



7. Tôi nộp đơn xin này theo thành ý. Tôi hiểu các yêu cầu về tính hội đủ điều kiện. Tất cả những 

gì tôi nộp trong đơn xin này là thật và chính xác. 

 

(chữ ký, tên, họ) 


