
Bản tin OSB tháng 2 năm 2022 
 

Cộng đồng Tiểu thương thân mến,  
 
tháng Hai bắt đầu từ Tết Nguyên đán, thời điểm để tôn vinh những truyền thống nhằm mang lại may 
mắn, sức khỏe và tài lộc. Tất cả chúng tôi tại Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ xin chúc các bạn có một lễ kỷ 
niệm vui vẻ và mạnh khỏe! Tháng này cũng là Tháng Lịch sử Đen. San Francisco là nơi có nhiều doanh 
nghiệp thuộc sở hữu của Người da đen và Văn phòng của chúng tôi sẽ tự hào giới thiệu một số doanh 
nghiệp trong suốt tháng qua email, Facebook và Twitter của chúng tôi . 
 
Văn phòng của chúng tôi hiện đang đóng cửa để nhận các dịch vụ trực tiếp đến hết ngày 7 tháng 3 
năm 2022. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ hầu như qua điện thoại, email và Zoom, từ Thứ Hai 
đến Thứ Sáu, 9:00 sáng - 5:00 chiều. 
Doanh nghiệp cần hỗ trợ có thể liên hệ với chúng tôi theo số (415) 554-6134 hoặc qua email 
sfosb@sfgov.org . 
 
 
THÔNG BÁO COVID-19 
San Francisco Nâng cấp hầu hết các yêu cầu về mặt nạ đa năng cho các thiết lập công cộng trong nhà 
nhất Bắt đầu từ Thứ 4, ngày 16 tháng 2 
Sự thay đổi này phù hợp với quyết định của Bộ Y tế Công cộng California (CDPH) để cho phép yêu cầu 
khẩu trang trong nhà trên toàn tiểu bang hết hiệu lực, được ban hành vào ngày 15 tháng 12 trong đợt 
tăng COVID-19 mới nhất. Những người trên 2 tuổi chưa được tiêm chủng sẽ tiếp tục được yêu cầu đeo 
khẩu trang ở tất cả các môi trường công cộng trong nhà . Các doanh nghiệp có thể xác định con đường 
riêng của họ về phía trước để bảo vệ nhân viên và khách hàng quen và có thể chọn yêu cầu tất cả khách 
hàng quen đeo khẩu trang. Đọc bản phát hành đầy đủ .  
 
Cập nhật Hướng dẫn COVID-19 cho Cơ sở chăm sóc trẻ sớm và các môn thể thao dành cho thanh 
thiếu niên 

• Những người chơi thể thao "cập nhật" về tình trạng tiêm chủng của họ có thể bỏ khẩu trang khi 
luyện tập trong nhà với các điều kiện cụ thể. 

• Thay đổi thành “Phải làm gì khi ai đó có các triệu chứng, nhiễm trùng hoặc tiếp xúc với COVID-
19”. 

• Yêu cầu báo cáo trường hợp tích cực cho SFDPH từ trong vòng 1 giờ đến 24 giờ. 
 

Đọc bản phát hành đầy đủ .  
 
Trả lại tiền ốm đau COVID theo Luật Tiểu bang (Dự luật của Thượng viện 114) - đến hết ngày 30 tháng 
9 năm 2022 
Có hiệu lực từ ngày 19 tháng 2 năm 2022, người sử dụng lao động với hơn 25 nhân viên có nghĩa vụ trả 
tiền cho những lần nghỉ việc đủ điều kiện liên quan đến COVID-19. Luật mới có hiệu lực trở về trước và 
bao gồm các trường hợp nghỉ việc bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Luật mới quy định lại phép nghỉ 
bổ sung COVID-19 một tuần hoặc 40 giờ cho những nhân viên đủ điều kiện, chẳng hạn như những người 
phải tự cách ly do lo ngại liên quan đối với COVID-19 hoặc chăm sóc cho một thành viên gia đình đang bị 
cách ly hoặc cách ly. Chế độ nghỉ ốm có hưởng lương bổ sung COVID-19 vẫn có hiệu lực đến ngày 30 
tháng 9 năm 2022. Đọc để biết chi tiết. 
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THÔNG BÁO 
Họp Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ - 14 tháng 2, 4:30 chiều 
Tham gia cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Doanh nghiệp nhỏ San Francisco (SBC) để tìm hiểu về các 
chương trình và luật tác động đến các doanh nghiệp nhỏ của San Francisco. Chương trình họp này sẽ 
bao gồm: 
 

• Bản cập nhật cho chương trình Đầu vào Doanh nghiệp Có thể Tiếp cận  
• Xem xét các sửa đổi được đề xuất cho Pháp lệnh Nơi làm việc Thân thiện với Gia đình 
• Bài trình bày của SFPD về tội phạm / an toàn trong các hành lang thương mại 
• Bài thuyết trình về tình hình phục hồi kinh tế của TP. 

 
Xem trực tiếp trên SFGovTV : http://sfgovtv.org/ch2live 
  
Để cung cấp cho Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ nhận xét công khai bằng văn bản về bất kỳ vấn đề nào ở 
trên, vui lòng gửi tới sbc@sfgov.org , hoặc tham gia cuộc họp để lấy ý kiến công khai. Đối với nhận xét 
công khai, hãy gọi 415-655-0001; Mã truy cập: 2491 790 2477. Nhấn # hai lần để nghe cuộc họp qua hội 
nghị âm thanh Quay số * 3 khi bạn sẵn sàng xếp hàng. 
 
Chương trình miễn phí năm đầu tiên dành cho doanh nghiệp mới 
Điều này nhắc nhở rằng các doanh nghiệp mới đủ điều kiện có thể được miễn phí đăng ký ban đầu, phí 
giấy phép và phí giấy phép. Không cần thêm giấy tờ gì để nộp đơn - việc ghi danh sẽ tự động khi bạn 
đăng ký với tư cách là một doanh nghiệp mới hoặc địa điểm mới với Thành phố. Tìm hiểu thêm . 
 
Tài trợ cho các cải tiến không gian được chia sẻ - Đóng vào ngày 28 tháng 2 năm 2022 
Nhận trợ giúp thanh toán cho các cải tiến Không gian chia sẻ (parklet) của bạn. Thành phố sẽ cấp khoản 
tài trợ lên tới 2.500 đô la để đưa Không gian chung của bạn tuân thủ các nguyên tắc mới. Các khoản tài 
trợ có thể được sử dụng cho vật liệu hoặc các dịch vụ chuyên nghiệp. Tìm hiểu thêm và đăng ký trước 
tháng 2 . 28 .  
 
Chương trình đầu vào doanh nghiệp có thể tiếp cận 
Thư hiện đang ra đời để giúp các chủ sở hữu bất động sản tuân theo luật về khả năng tiếp cận để người 
khuyết tật có thể tiếp cận hàng hóa và dịch vụ. Nếu một tòa nhà có cơ sở kinh doanh phục vụ công 
chúng, chủ sở hữu bất động sản phải cung cấp lối vào chính cho người khuyết tật. Tất cả các tòa nhà 
phải gửi danh sách kiểm tra trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 cho Cục Kiểm tra Tòa nhà. Hỗ trợ tài chính 
có sẵn. Tìm hiểu thêm .  
 
Bản khai thuế kinh doanh hàng năm (2021) - Nộp trước ngày 28 tháng 2 năm 2022 
Tờ khai Thuế Kinh doanh Hàng năm của San Francisco bao gồm Thuế Tổng Biên lai , Thuế Văn phòng 
Hành chính , Thuế Thương mại và Thuế Tổng Biên lai cho Người vô gia cư . Để tránh bị phạt / lệ phí trễ 
hạn, các bản khai thuế phải được nộp và thanh toán vào hoặc trước ngày 28 tháng 2 năm 2022. C liếm 
cho i nstructions và nộp hồ sơ .  
 
Quỹ Phục hồi Địa điểm Âm nhạc và Giải trí San Francisco: Vòng 3 
Vào ngày 2 tháng 2, Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ đã trao 74 khoản tài trợ cho các địa điểm giải trí và 
nhạc sống có trụ sở tại San Francisco để ngăn chặn việc đóng cửa vĩnh viễn do áp lực của đại dịch COVID-
19. Các khoản tài trợ của Quỹ Địa điểm Tương lai sẽ hỗ trợ việc di dời và mở cửa trở lại, với đầy đủ 
thông tin chi tiết sẽ được công bố. Tìm hiểu thêm về chương trình và những người được tài trợ hiện tại. 
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Tiêu điểm kinh doanh kế thừa 
Báo đen quốc gia Bay View  
Được thành lập vào năm 1976 để phục vụ các câu chuyện kích thích tư duy và bình luận về đầy đủ các 
thử nghiệm và chiến thắng của người da đen. Các câu chuyện và bình luận kích thích tư duy của Bay 
View Times - bao gồm nền kinh tế da đen, chính trị, nghệ thuật, giáo dục, lịch sử, các sự kiện hiện tại, 
sức khỏe, tôn giáo - và của các cộng đồng khác, lấp đầy trang web của nó và các trang của mỗi tờ báo 
hàng tháng. Bay View nhằm mục đích trang bị và truyền cảm hứng cho những người Da đen và tất cả 
mọi người vươn lên đấu tranh cho tự do và công lý, xây dựng sự đoàn kết trong cộng đồng và tình đoàn 
kết với các cộng đồng khác. Sfbayview.com 
 
 
Hội thảo 

 
Phản hồi nhanh: Phiên thông tin ảo - Thứ Ba tuần 1, 2: 00-3: 15 chiều 
Nếu bạn là một doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng sa thải hoặc đóng cửa, nhóm Phản hồi 
nhanh của Văn phòng Phát triển Lực lượng Lao động & Kinh tế có thể hỗ trợ để đảm bảo quá trình 
chuyển đổi suôn sẻ cho doanh nghiệp và nhân viên của bạn. Nhận thông tin về đào tạo việc làm, dịch vụ 
nghề nghiệp, nguồn lực cho đoàn viên, các lựa chọn chăm sóc sức khỏe và quy trình nộp hồ sơ bảo hiểm 
thất nghiệp. Phiên thông tin tiếp theo là vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Tìm hiểu thêm . 
 
Dịch vụ pháp lý cho doanh nhân - ngày 17 tháng 2, 4: 00-6: 00 tối 
Được đăng cai tổ chức bởi Ủy ban Luật sư về Quyền Dân sự, các luật sư chuyên nghiệp sẽ tư vấn pháp lý 
cho các doanh nghiệp nhỏ. Cần đăng ký trước. Tìm hiểu thêm và đăng ký. 
 
Hội thảo trên web của IRS cho Mùa khai thuế năm 2022 
Tham gia IRS cho một loạt các cuộc họp trực tuyến vào tháng 2 và tháng 3 dành cho các tổ chức và chủ 
sở hữu doanh nghiệp nhỏ. Xem toàn bộ lịch trình . 
 
Hãy sửa chữa trang web của bạn— Kiểm tra trực tiếp và hội thảo tinh chỉnh - ngày 16 tháng 2, 2: 00-3: 
30 tối 
Tìm hiểu 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. Đăng ký ở đây.  
Tìm thêm các sự kiện do Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ của SF tổ chức . 
 
Cho thuê Thương mại và Tuân thủ ADA - Ngày 23 tháng 2, 3:00 chiều  
Hiểu tuân thủ ADA theo hợp đồng thuê thương mại, với thời gian cho các câu hỏi cụ thể. (Có sẵn bằng 
tiếng Anh / Tây Ban Nha / Trung Quốc / Việt Nam). Tổ chức bởi Ủy ban Luật sư về Quyền Dân sự của Khu 
vực Vịnh San Francisco (LCCRSF) của Dịch vụ pháp lý cho doanh nhân . Đăng ký ở đây. 
 
 
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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