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ngày 11 tháng 8 năm 2020 

 

Bạn đọc thân mến,  

 

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có một tuần tốt lành. Dưới đây là thông báo, cập nhật và 

tài nguyên cho các doanh nghiệp nhỏ. Nếu bạn đã bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào trước 

đây của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy chúng trên trang web của chúng tôi. Các 

doanh nghiệp được khuyến khích kiểm tra  oewd.org/covid19 thường xuyên để biết 

thông tin và tài nguyên mới. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 

sfosb@sfgov.org.  
 

THÔNG BÁO 

 

Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ 8/10/20 Bản tóm tắt cuộc họp 

Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ (SBC) đã có một cuộc họp sôi nổi vào tối qua (8/10/20) 

với nhiều bài thuyết trình và thảo luận về các chương trình và luật tác động đến 

doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi đã nghe ý kiến   từ Cán bộ Y tế SF, Tiến sĩ Tomás 

Aragón về tác động của doanh nghiệp nhỏ trong COVID-19, Giám đốc Ủy ban Giải 

trí SF Maggie Weiland trong Nhóm Phản ứng Giáo dục Cộng đồng (CERT) của thành 

phố và các bài thuyết trình về Chương trình Không gian chia sẻ, dự luật đề xuất - 

Quyền Con đường Công cộng Miễn lệ phí (Tệp số  200786) và Bảo vệ Việc làm Liên 

quan đến COVID (Tệp số  200765), và các ứng dụng Đăng ký Doanh nghiệp Kế 

thừa. 

Xem bản ghi cuộc họp  tại đây .  

Các khuyến nghị của SBC đối với Ban Giám sát vào năm 200756 và 200786 sẽ được 

đăng tảingày 14/9  tại đây  trước.  

Bạn có thể tìm thông tin về Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ và các cuộc họp trong tương 

lai tại đây . 

Bốn Doanh nghiệp Được Thêm vào Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp Kế thừa 

Chúng tôi vui mừng thông báo về nhóm doanh nghiệp đầu tiên được Ủy ban Doanh 

nghiệp Nhỏ phê duyệt cho Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp Kế thừa kể từ khi Lệnh Y 

tế Shelter in Place được ban hành vào tháng Ba. Vòng doanh nghiệp trước đã được 

phê duyệt vào ngày 27 tháng 1 năm 2020. Chương trình Doanh nghiệp Kế thừa 

công nhận các doanh nghiệp lâu đời và phục vụ cộng đồng. Chúng tôi tin rằng hơn 

bao giờ hết tầm quan trọng của việc hỗ trợ, bảo tồn và bảo vệ các doanh nghiệp 

nhỏ được coi là tài sản văn hóa quý giá của thành phố. Hiện có  243 doanh nghiệp 

trên Cơ quan đăng ký. 

Các doanh nghiệp được Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ nhất trí thông qua vào ngày 

8/10/20: 

http://oewd.org/covid19
mailto:sfosb@sfgov.org
https://sfgov.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=8686921&GUID=63CC3CEA-3CE7-4024-A75F-DB06074FAEE7
https://sfgov.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=8673726&GUID=39946FB3-1391-44F2-A5AB-6DC4FF9D166B
https://sanfrancisco.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=45&clip_id=36342
https://sfosb.org/policy
https://sfosb.org/commission-meetings-public-notices
https://sfosb.org/legacy-business/registry


● City Nights (715 Phố Harrison) là hộp đêm 18+ duy nhất của Vùng Vịnh, 

một nhà hàng của SoMa được thành lập vào năm 1985 và là một trong 

những hộp đêm có sức chứa lớn hoạt động lâu nhất của quốc gia. 

● Trung tâm võ thuật Hàn Quốc  (1414 Ocean Avenue) cung cấp các lớp đào 

tạo và các lớp học cho mọi lứa tuổi và trình độ kỹ năng từ năm 1984 với tư 

cách là một trong những trường dạy karate do gia đình tự quản lâu đời nhất ở 

San Francisco. 

● Trung tâm Nhà hát Nhạc viện Mới  (25 Van Ness Avenue, Lower Lobby) là 

một rạp chiếu phim đồng minh và đồng minh đi đầu trong lĩnh vực nhà hát 

hoạt động LGBTQ + và giáo dục nghệ thuật tiến bộ từ năm 1981. 

● Royal Motor Sales (285 South Van Ness Avenue) là một doanh nghiệp do 

gia đình sở hữu với 4 đại lý dọc theo Đại lộ Van Ness cung cấp dịch vụ, phụ 

tùng và bán xe mới và đã qua sử dụng trong hơn nửa thế kỷ qua. 

 

WEBINARS Chuỗi hội thảo trên web 

 

của Hoa Kỳ - Ngày 12 tháng 8, 19, 26 lúc 1:00 chiều  

. Hợp tác với Nhóm Da đen Hoa Kỳ, Facebook sẽ tổ chức  chuỗi hội thảo trên web 

gồm 3 phần  vào tháng 8, cung cấp sự kết hợp của đào tạo, hội thảo dành cho 

doanh nghiệp nhỏ và diễn giả bên ngoài về các chủ đề như tiếp cận vốn.  

1. Ngày 12 tháng 8: Xây dựng một cộng đồng trực tuyến phát triển mạnh. Các 

chuyên gia thảo luận về tầm quan trọng của việc xây dựng cộng đồng kỹ 

thuật số cho doanh nghiệp của bạn. 

2. 19 tháng 8: Thích ứng trong Thời không chắc chắn. Học hỏi từ các chuyên gia 

Facebook và các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người da đen về cách thu 

hút khán giả của bạn một cách sáng tạo.  

3. 26 tháng 8: bắc cầu phân chia: Tiếp cận vốn. Tìm hiểu cách các chủ doanh 

nghiệp Da đen có thể thu hẹp khoảng cách cơ hội và phát triển kinh doanh. 

Hội thảo về Luật Lao động và Thuế Biên chế của Tiểu bang - Nhiều  

buổi Hội thảo video tương tác này được trình bày trực tuyến bởi Ban Thực thi Tiêu 

chuẩn Lao động (DLSE) kết hợp với Phòng Phát triển Việc làm (EDD). Bạn sẽ nhận 

được thông tin từ DLSE và EDD về:  

● Yêu cầu lưu trữ hồ sơ và báo cáo Yêu cầu về 

● trảvề  

● lương Các vi phạmlương và giờ thông thường  

● Quyền và trách nhiệm của chủ nhân và nhân viên Quyền lợi và trách nhiệm 

của nhân viên và nhân viên có  

● trả lương Nghỉ ốm & Covid-19  

● Nhân viên so với nhà thầu độc lập 

Không tính phí cho những buổi hội thảo này. Các buổi tiếp theo là ngày 13 tháng 8 

và ngày 20 tháng 8. Chúng tôi khuyến khích đặt chỗ trước vì các buổi hội thảo 

thường kín chỗ.  Bấm vào đây để biết thêm thông tin . 

 

https://www.facebook.com/business/m/black-business-august
https://www.facebook.com/business/m/black-business-august
https://www.dir.ca.gov/dlse/Training.htm


Đường dây nóng về Khủng hoảng Pháp lý - Ngày 13 tháng 8 năm 2020 lúc 

4:00 chiều  

Tham gia Nhóm Đặc nhiệm Doanh nghiệp Nhỏ California vào Thứ Năm hàng tuần 

trong giờ làm việc ảo do các luật sư và cố vấn kinh doanh có kinh nghiệm của Mạng 

lưới Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ Bắc California (SBDC) dẫn đầu. Các 

phiên này nhằm giải quyết các vấn đề pháp lý cho các doanh nghiệp CA có từ 25 

nhân viên trở xuống cũng như các tổ chức phi lợi nhuận. Bạn có thể gửi câu hỏi của 

mình về các chương trình cứu trợ của chính phủ và các nguồn lực khác để được giải 

đáp trực tiếp.  Đăng ký ở đây. 

 

Hội thảo về dòng tiền tại Vịnh San Francisco năm 2020 - ngày 18 tháng 8 

năm 2020 lúc 9:00 sáng  

Ngân hàng Hoa Kỳ sẽ tổ chức Hội thảo về dòng tiền MIỄN PHÍ vào Thứ Ba, ngày 18 

tháng 8. Hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc 

những người có nhu cầu hiểu rõ hơn về dòng tiền và cách nó ảnh hưởng đến hoạt 

động kinh doanh của họ trong dài hạn.  Đăng ký tại đây . 

 

Luật Lao động SF Theo COVID-19 - Ngày 19 tháng 8 năm 2020 lúc 10:00 

AM  

Theo nhu cầu phổ biến, Văn phòng Thực thi Tiêu chuẩn Lao động và Trợ giúp Pháp 

lý tại Nơi làm việc của San Francisco đã thêm phiên thứ hai của hội thảo trên web 

về Luật Lao động SF Theo COVID-19. Tìm hiểu về luật lao động SF theo COVID-19, 

bao gồm các sắc lệnh khẩn cấp được thông qua gần đây như Sắc lệnh Nghỉ phép 

Khẩn cấp Y tế Công cộng và Sắc lệnh Bảo vệ Nhân viên. Hội thảo trên web cũng sẽ 

xem xét các chương trình nghỉ phép của Tiểu bang và liên bang.  Đăng ký tại đây .  

 

Đàm phán Hợp đồng thuê Thương mại trong Thị trường Bất động sản Rắc 

rối - Ngày 19 tháng 8 năm 2020 lúc 6:00 CH  

Trước khi bạn ký hợp đồng thuê nhà và chuyển đến, có nhiều phần của hợp đồng 

thuê thương mại mà bạn có thể và phải thương lượng với chủ nhà để tăng khả năng 

thành công cho doanh nghiệp của bạn. Hội thảo trên web này bao gồm các chủ đề 

bao gồm: hiểu và bảo vệ quyền của bạn với tư cách là người thuê nhà; hiểu rõ bản 

in đẹp, các điều khoản cho thuê và luật bất động sản thương mại có thể giúp bạn 

vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính; đối phó với một chủ nhà không hoạt 

động; và gia hạn, sửa đổi hoặc điều chỉnh hợp đồng thuê của bạn trong thời kỳ kinh 

tế đi xuống.  Đăng ký tại đây .  

 

Xem xét các Thỏa thuận cho thuê thương mại: COVID-19 và Ngoài ra - ngày 

20 tháng 8 năm 2020 lúc 1:00 chiều Hội  

thảo trên web này sẽ thảo luận về từ vựng đặc biệt của hợp đồng thuê thương mại 

và quyền của người thuê thương mại ở CA, tập trung vào thuê văn phòng và thuê 

bán lẻ. Các luật sư sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi chung về phá vỡ hợp đồng, các 

lựa chọn thương lượng, quyền tiếp cận không gian và các mối quan tâm khác liên 

quan đến COVID-19.  Đăng ký tại đây . 

 

Hội thảo Trực tiếp về Tiêu chuẩn Tối thiểu Mới của HCAO - Ngày 26 tháng 8 

năm 2020 lúc 10:00 AM  

https://go.smallbusinessmajority.org/e/229072/ster-WN-u4urhaxSTm2YzNI57V7aDw/8tkj1/303116290?h=Urz6k8EzKyZ66IJPJzcc-j58LBLujXYm0GW_WuruYJM
https://web.cvent.com/event/a9e0d5ad-de8e-4f57-94a2-de692fdafdf5/regProcessStep1?mc_cid=27583ad061&mc_eid=7a4e5c8546&fbclid=IwAR3hooyCK0kxZq-KK3HTvPLBCJXuxgGSc8vL4F2NXyikmu0HSmPd-ZrnMRI
https://register.gotowebinar.com/register/3767045992452258320
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrceCtrD8uH9Pqo7YoGE-M15q1W8HhUcnE
https://www.startsmallthinkbig.org/workshops-classes/2020/8/20/considering-commercial-lease-agreements-covid-19-and-beyond


Pháp lệnh Trách nhiệm Giải trình Chăm sóc Sức khỏe (HCAO) áp dụng cho hầu hết 

các nhà thầu và người thuê của Thành phố (bao gồm cả những người ở Sân bay 

Quốc tế SF và Cảng SF). HCAO yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp một 

chương trình sức khỏe phù hợp cho nhân viên được bảo hiểm của họ, thanh toán 

cho Thành phố để Bộ Y tế Công cộng sử dụng, hoặc trong những trường hợp hạn 

chế, thanh toán trực tiếp cho nhân viên được bảo hiểm của họ. Có hiệu lực từ ngày 

1/1/21, có các Tiêu chuẩn tối thiểu HCAO mới. Tham gia Văn phòng Thực thi Tiêu 

chuẩn Lao động (OLSE) và Bộ Y tế Công cộng (DPH) để tham gia hội thảo trực tiếp 

trên web về Tiêu chuẩn Tối thiểu HCAO mới.  Đăng ký tại đây . 

 

Những điều cơ bản về pháp lý của Kinh doanh Trực tuyến - Ngày 27 tháng 8 

năm 2020 lúc 1:00 chiều  

Trong thời kỳ phục hồi và đại dịch COVID-19, sự hiện diện trực tuyến tích cực và 

mạnh mẽ sẽ là chìa khóa cho hầu hết các doanh nghiệp. Hội thảo trên web này sẽ 

đề cập đến các biện pháp bảo vệ pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh trực 

tuyến, bao gồm (1) Điều khoản & Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư của trang 

web, bao gồm việc bạn cần sử dụng chúng khi nào và khi nào, bạn nên bao gồm 

những gì và ý nghĩa của chúng; (2) cách tránh các vấn đề vi phạm bản quyền khi 

thêm nội dung văn bản và hình ảnh vào trang web doanh nghiệp của bạn; và (3) sự 

giao thoa của mạng xã hội với kinh doanh và luật pháp, bao gồm các phần bình 

luận trên trang web và quyền riêng tư của nhân viên.  Đăng ký tại đây . 

 

 

NGUỒN LỰC ĐANG ĐI: 

Nhậnthiết bị bảo vệ cá nhân của bạn  PPE từ các nhà cung cấp địa phương. Bất kỳ 

doanh nghiệp nào bán PPE cho các doanh nghiệp SF và muốn được thêm vào danh 

sách này có thể liên hệ với chúng tôi tại sfosb@sfgov.org.  

 

Xin nhắc lại, hãy cảnh giác về các âm mưu gian lận tiềm ẩn liên quan đến các 

chương trình kích thích kinh tế. Để báo cáo gian lận và gian lận liên quan đến 

chương trình SBA, hãy nhấp vào đây . Văn phòng Tổng chưởng lý cũng đã cung cấp 

thông tin và tài nguyên liên quan đến các trò gian lận coronavirus  tại đây . 

 

Có thể tìm thấy Lệnh Y tế do Coronavirus (COVID-19) từ DPH tại: 

https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp.  
Có thể tìm thấy Chỉ thị Sức khỏe cho hoạt động kinh doanh tại: 

https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp. 
 

Bạn có thể tìm thấy các câu hỏi thường gặp về trật tự sức khỏe tại: 

https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-FAQ.asp 

 

Tất cả các tuyên bố của Mayoral về COVID-19 có thể được tìm thấy tại:Tuyên 

https://sfmayor.org/mayoral-decl-regarding-covid-19. 
 

Để biết thêm thông tin, bạn cũng có thể gọi 311, và để được cập nhật chính thức, 

hãy đăng ký dịch vụ cảnh báo của Thành phố: soạn tin  COVID19SF gửi 888-777 . 

 

https://register.gotowebinar.com/register/3555598911423349261
https://www.startsmallthinkbig.org/workshops-classes/2020/8/27/legal-essentials-of-doing-business-online
https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19#scams
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-FAQ.asp
https://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19


Để  cập nhật  các thông báo và tài nguyên liên quan đến COVID-19, hãy đăng ký tin 

tức điện tử của chúng tôi tại  https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news. 
 

Trong sự đoàn kết, 

Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ 

https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

