
Bản tin OSB tháng 1 năm 2022 
 
Chủ đề: Cập nhật doanh nghiệp nhỏ - Ngày đến hạn quan trọng vào năm 2022 
 
Kính gửi cộng đồng doanh nghiệp nhỏ, 

Chào mừng đến với năm 2022! Khi chúng ta bắt đầu năm mới, tôi muốn gửi lời chào đến bạn với tư cách 
là Giám đốc mới của Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ. Hai năm qua là vô cùng khó khăn đối với các doanh 
nghiệp nhỏ, nhưng không có gì bí mật khi những người muốn bắt đầu, ổn định hoặc phát triển doanh 
nghiệp của họ ở San Francisco đã phải trải qua vô số cuộc đấu tranh trước đại dịch. 

Một trong những điều tuyệt vời của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ là mỗi người trong chúng ta đều được 
kết nối với nó theo một cách nào đó. Cho dù đó là nơi bạn đến mỗi sáng để thưởng thức tách cà phê, 
nơi bạn hẹn hò đầu tiên hay nơi đưa ước mơ của bạn thành hiện thực, các doanh nghiệp nhỏ đều có 
một vị trí đặc biệt trong trái tim chúng ta. 

Đây là lý do tại sao tôi vui mừng áp dụng hơn một thập kỷ kinh nghiệm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ 
đang gặp khó khăn trong các quy trình đầy thách thức của Thành phố để cho phép cộng đồng doanh 
nghiệp của chúng ta phát triển mạnh mẽ trong những gì bạn làm tốt nhất, đó là tạo ra và đổi mới, cung 
cấp cơ hội việc làm và xây dựng các khu dân cư sôi động và cộng đồng. 

Trong năm tới, tôi mong muốn: 

• Ưu tiên phục hồi kinh tế , bao gồm hỗ trợ bằng các chương trình hỗ trợ tài chính và các buổi tư 
vấn miễn phí, nhưng không đánh mất mục tiêu luôn hiện hữu là giúp các doanh nghiệp nhỏ bắt 
đầu, hoạt động và phát triển ở San Francisco dễ dàng hơn. 

• Cải thiện khả năng truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên dành cho doanh nghiệp nhỏ , bao gồm 
một trang web lấy khách hàng làm trung tâm hơn với tất cả các tài nguyên luôn thuận tiện cho 
bạn và chào đón đội ngũ nhân viên tận tâm với các dịch vụ doanh nghiệp nhỏ tại Trung tâm Giấy 
phép mới của Thành phố chúng tôi (49 S. Van Ness). 

• Chủ động phát triển và vận động các chính sách và giải pháp được đề xuất để hỗ trợ tốt hơn cho 
cộng đồng doanh nghiệp nhỏ của chúng ta. Điều này bao gồm việc mở rộng các chính sách mà tôi 
đã khởi xướng khi phục vụ trong Ban Giám sát, bao gồm việc đẩy nhanh tiến độ quy trình cấp giấy 
phép kinh doanh nhỏ, giúp chủ doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc sử dụng không gian ở tầng 
trệt và miễn một số lệ phí cấp giấy phép kinh doanh nhỏ. 

 
Bạn mong chờ điều gì vào năm 2022? Làm thế nào để văn phòng của chúng tôi có dịch vụ tốt hơn? Tôi 
hoan nghênh ý tưởng của bạn tại Katy.Tang@sfgov.org . 
 
Katy Tang 
Giám đốc điều hành 
 
THÔNG BÁO: 
Cập nhật số giờ phục vụ tận nơi 
Do số ca COVID-19 tăng vọt hiện tại là kết quả của biến thể Omicron, văn phòng của chúng tôi sẽ vẫn 
đóng cửa để nhận các dịch vụ trực tiếp đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2022. Chúng tôi cảm ơn sự thông 
cảm của bạn trong suốt thời gian thử thách này. Văn phòng của chúng tôi tiếp tục sẵn sàng hỗ trợ qua 
điện thoại hoặc email. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (415) 554-6134 hoặc qua email tại 
sfosb@sfgov.org . 

mailto:Katy.Tang@sfgov.org
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2022 Ngày đến hạn quan trọng đối với doanh nghiệp 
Các doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu khác nhau của thành phố (nếu có), bao gồm nhưng không 
giới hạn việc nộp thuế kinh doanh hàng năm, gia hạn đăng ký kinh doanh và nộp giấy phép theo quy 
định. Chúng tôi đã tạo một danh sách các ngày đến hạn quan trọng cho các doanh nghiệp. Nhấp vào đây 
để truy cập danh sách để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thời hạn quan trọng nào. 
 
Cuộc họp Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ - Thứ Hai, ngày 24 tháng 1 năm 2022 lúc 4:30 chiều 
Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ sẽ họp vào ngày 24 tháng 2 để xem xét các đề xuất và vấn đề chính sách sau: 
 

• Luật về Người bán hàng rong: đề xuất này của Thị trưởng Breed và Người giám sát Safai sẽ phát 
triển một hệ thống cấp phép trên toàn thành phố cho người bán hàng rong được quản lý thông 
qua Bộ Công chính. 

 
Xem cuộc họp tại đây . Để cung cấp nhận xét, hãy gọi 415-655-0001, Mã truy cập: 2495 351 7176 
Nhấn # hai lần để nghe cuộc họp qua hội nghị âm thanh. Quay số * 3 để nhận xét. 
 
Đề xuất Ngân sách Nhà nước 
Thống đốc Gavin Newsom gần đây đã công bố Đề xuất Ngân sách cho tài khóa 2022-23. Tìm bản tóm tắt 
các sáng kiến được đề xuất liên quan đến các doanh nghiệp nhỏ tại đây . 
 
Thông tin cập nhật về Ủy ban giải trí SF 

• Quy tắc đặt hàng sức khỏe mới cho sự kiện lớn 
Đầu tháng này, Bộ Y tế Công cộng SF đã ban hành Lệnh Y tế mới tác động đến các "sự kiện lớn" 
trong nhà và ngoài trời. Thay đổi chính đối với Đơn đặt hàng là để tuân thủ các thay đổi mà nhà 
nước đã thực hiện hạ ngưỡng cho các sự kiện lớn xuống còn 500 người tham dự cho các sự kiện 
trong nhà và 5.000 người tham dự cho các sự kiện ngoài trời, bắt đầu từ ngày 15 tháng 1. Yêu 
cầu mới về Tiêm chủng Cập nhật tại các sự kiện lớn sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng Hai. 

 
Như mọi khi, điều quan trọng là mọi người phải đọc toàn bộ Lệnh Y tế . Đây là một bản sao được 
gạch đỏ để giúp bạn dễ dàng phát hiện ra toàn bộ các thay đổi. 

 
• Giấy phép JAM đang hoạt động được gia hạn đến tháng 6 năm 2022 

Giấy phép Active JAM hoặc "Just Add Music" với chương trình giải trí ngoài trời đang diễn ra 
hoặc âm thanh khuếch đại sẽ tự động được gia hạn đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Gia hạn 
chỉ được chấp thuận cho những người có giấy phép tiếp tục được phê duyệt tài sản hợp lệ, 
chẳng hạn như giấy phép Không gian chia sẻ hoặc ISCOTT , đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 
cho cơ sở ngoài trời của họ. Các đơn xin giấy phép JAM mới sẽ tiếp tục được chấp nhận đến hết 
ngày 30 tháng 6 năm 2022. Nộp đơn tại sf.gov/jam . 

 
Các cập nhật về Sắc lệnh Trách nhiệm Giải trình Chăm sóc Sức khỏe (HCAO) 
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, địa chỉ gửi thư cho tất cả các Khoản Thanh toán Phí HCAO cho 
Bệnh viện Đa khoa San Francisco đã được thay đổi. Vui lòng gửi tất cả các khoản thanh toán và hình 
thức thanh toán tới: 
 
Kế toán tài khóa - Đơn vị doanh thu 
101 Grove, Phòng 110 
San Francisco, CA 94102 
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Để biết thêm thông tin và cập nhật về HCAO, vui lòng truy cập trang web HCAO . 
 
Giới hạn tốc độ thấp hơn ở các khu kinh doanh được nhắm mục tiêu theo Luật mới của tiểu bang 
Tuần trước, San Francisco đã bắt đầu hạ giới hạn tốc độ xuống 20mph trên một số hành lang được lựa 
chọn bằng cách sử dụng thẩm quyền mới được cấp theo Dự luật 43 (AB43). Thành phần đầu tiên của dự 
luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, cho phép các thành phố giảm tốc độ giới hạn trước 5 giờ 
chiều tại các khu vực hoạt động kinh doanh (nghĩa là những con phố có ít nhất một nửa số tài sản được 
sử dụng là ăn uống hoặc bán lẻ). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web SFMTA . 
 
Đồ đồng kinh doanh kế thừa 
Trong tháng 11 và tháng 12 năm 2021, Phòng Tiểu thương đã lắp đặt đợt đầu tiên các tấm biển đồng Gia 
sản trên mặt tiền cửa hàng của 19 cơ sở kinh doanh trên toàn thành phố. Các mảng này có đường kính 
15 inch và khá hấp dẫn, được thiết kế bởi Osaki Creative Group và được Priority Architectural Graphics 
sản xuất và lắp đặt . Vòng thứ hai gồm 25-30 mảng sẽ được lắp đặt vào năm 2022. 
 

 
 
 
Tham gia Khảo sát 3 phút của  
CleanPowerSF CleanPowerSF , nhà cung cấp năng lượng sạch tại địa phương của bạn, muốn hiểu rõ hơn 
về kinh nghiệm và quan điểm của bạn về dịch vụ điện tại doanh nghiệp của bạn. 
CleanPowerSF là một chương trình của SFPUC nhằm phục vụ hơn 380.000 cư dân và doanh nghiệp ở San 
Francisco với nguồn điện sạch. Cân nhắc về định hướng tương lai của các chương trình CleanPowerSF , 
tỷ lệ và hơn thế nữa. Hoàn thành cuộc khảo sát ngày hôm nay. 
 
Chương trình Kinh doanh Xanh San Francisco 
Trở thành Doanh nghiệp Xanh ở San Francisco! Các doanh nghiệp có thể nhận được khoản tiền thưởng 
lên đến 2.000 đô la và các khoản giảm giá đối với các giao dịch mua hoặc nâng cấp xanh cần thiết để 
hoàn tất quá trình công nhận. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập SFGreenBusiness.org hoặc gửi email 
tới kevin.kumataka@sfgov.org . 
 
HỘI THẢO: 
Sổ sách kế toán cơ bản 1: Điều khoản & Quy trình ghi sổ - Thứ Năm, 20/01/22, 10:00 sáng - 12:00 CH 
Học cách có được thông tin sổ sách kế toán kịp thời và chính xác. Các chủ đề bao gồm tiền mặt so với kế 
toán dồn tích, quy trình dòng dữ liệu kế toán phù hợp, hồ sơ & tệp kế toán, sơ đồ tài khoản, mục đích 
của các báo cáo tài chính khác nhau, v.v. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm và đăng ký. 
 
Phòng khám pháp lý ảo - Thứ Năm, 20/01/22, 4:00 chiều - 6:00 chiều 
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Tham gia Dịch vụ Pháp lý dành cho Doanh nhân cho một phòng khám pháp lý. Các luật sư chuyên nghiệp 
sẽ sẵn sàng tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ. Đăng ký trước là bắt buộc. Số lượng có hạn vì vậy 
hãy đăng ký ngay hôm nay. 
 
Hợp đồng với chính phủ - Thứ Năm, 27/22 lúc 11:00 sáng theo giờ Thái Bình Dương 
Bạn có quan tâm đến việc ký hợp đồng với chính phủ không? Tham gia với Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng 
hợp Hoa Kỳ để tham gia hội thảo trên web miễn phí về Chương trình Lịch biểu Nhiều Giải thưởng GSA và 
cách tham gia Lịch trình GSA. Biểu GSA là một hợp đồng dài hạn của chính phủ với các công ty thương 
mại cung cấp cho người mua liên bang, tiểu bang và chính quyền địa phương quyền truy cập vào hơn 11 
triệu vật tư, sản phẩm và dịch vụ thương mại với mức giá chiết khấu theo khối lượng. Đăng ký tại đây . 
 
Hãy sửa chữa trang web của bạn - Hội thảo tinh chỉnh và kiểm tra trực tiếp - Thứ 4, 26/22, 2:00 chiều - 
3:30 chiều 
Đảm bảo trang web của bạn hoạt động tốt và sẵn sàng cho SEO là rất quan trọng cho sự thành công của 
bạn. Ngay cả những vấn đề cơ bản nhất về trang web cũng có thể ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập và 
doanh số bán hàng của bạn. Trong hội thảo trên web này, chúng ta sẽ xem xét các thành phần thực tế 
của trải nghiệm người dùng, nơi áp dụng sự sáng tạo của bạn, kết nối tài sản kỹ thuật số của bạn với hệ 
thống ống nước và cách bạn có thể đánh giá và sửa chữa một trang web bị hỏng. Nếu bạn bán sản phẩm 
/ dịch vụ trực tuyến hoặc nếu bạn định làm điều này, hãy nhớ đăng ký và tham gia ! 
 
Biết quyền của bạn: Bản ghi lại hội thảo trên web về các vụ kiện thương mại 
Dịch vụ pháp lý dành cho doanh nhân đã chia sẻ các bản ghi âm "Biết quyền của bạn đối với hội thảo 
trên web về các vụ kiện thương mại" gần đây của họ, có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ. 
[ Tiếng Anh ] [ Tiếng Tây Ban Nha ] [ Tiếng Trung ] [ Tiếng Việt ] 
 
Nếu bạn đang đối mặt với việc trục xuất vì mục đích thương mại, cần hỗ trợ đàm phán thuê hoặc lập kế 
hoạch hoàn trả tiền thuê, vui lòng liên hệ với nhóm của họ để được hỗ trợ. 
 
 
Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp kiểm tra oewd.org/covid19 để biết các tài nguyên mới và cập 
nhật. 
 
Để cập nhật các thông báo và tài nguyên liên quan đến COVID-19, hãy đăng ký nhận tin tức điện tử của 
chúng tôi tại https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news . Đọc các bản tin điện tử trước đây tại 
đây . 
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