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Bản �n Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ
Chủ đề: Trợ cấp phá hoại mặt �ền cửa hàng, Hội nghị thượng đỉnh Sml Biz và hơn thế nữa

2 ngày 3 tháng 9 năm 2021

 

Bạn đọc thân mến,

Dưới đây là tổng hợp các thông báo, tài nguyên và cập nhật dành cho các doanh nghiệp nhỏ ở San Francisco.

Ngày Đến hạn Sắp tới : Các doanh nghiệp nhỏ của SF cần lưu ý những thời hạn quan trọng sau đây.

10/31 - Phí hủy bỏ thuốc lá SF : Đến hạn quý 3 ( Thủ quỹ SF )
10/31 - CA Sales & Sử dụng Thuế: quý 3 ly trở lại do ( CA Phòng Quản trị Thuế & Phí )
11/1 - Thuế Kinh doanh SF: Đến hạn nộp thuế kinh doanh ước �nh hàng quý ( Thủ quỹ SF )
11/1 - Thời hạn gia hạn Giấy phép theo quy định SF Thời hạn thanh toán , 2020-2021 & 2021-22 ( Thủ quỹ SF ) 

 11/1 - Thời hạn gia hạn đăng ký kinh doanh SF cho các doanh nghiệp nhỏ, 2021-2022 ( Thủ quỹ SF )

Như mọi khi, chúng tôi ở đây để trợ giúp. Liên hệ với chúng tôi trên sfosb.org , qua email sfosb@sfgov.org , hoặc gọi 415-
554-6134.  

Đoàn kết,
 
Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ

Cập nhật Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ

OSB đang tuyển dụng ! Nếu bạn quan tâm và có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp
nhỏ ở San Francisco, chúng tôi đang tuyển dụng hai vị trí cho Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ của chúng tôi. Các vị trí
sẽ được đăng ở đây vào cuối tuần này.  Chúng tôi sẽ gửi thông �n về các vị trí trong một bản �n điện tử sau.

Thay đổi giờ hành chính : Kể từ ngày 21/9/21, các dịch vụ trực �ếp của OSB có sẵn vào các ngày Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ
Năm, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Văn phòng của chúng tôi đóng cửa cho công chúng vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu .
Chúng tôi sẽ �ếp tục cung cấp dịch vụ hầu như qua điện thoại và email từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ
chiều.

THÔNG BÁO

Họp Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ - Thứ Hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021 lúc 4:30 chiều 
 Tham gia cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ San Francisco (SBC) để �m hiểu về các chương trình và luật

tác động đến các doanh nghiệp nhỏ San Francisco. Chương trình làm việc của Thứ Hai bao gồm:

Pháp lệnh BOS, Hồ sơ số 210835 , Bộ luật Hành chính - Chương trình Doanh nghiệp Kinh doanh Địa phương
Cập nhật triển khai Không gian chia sẻ
Nghị quyết yêu cầu T ông Văn phòng phát triển nhân lực kinh tế trực �ếp các doanh nghiệp Trợ giúp Nhỏ Apply
For The Tax Credit Nhân viên Reten�on

 

Xem trực �ếp trên SFGovTV : h�p://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 đến
sbc@sfgov.org, hoặc tham gia cuộc họp để lấy ý kiến   công khai. 

Để nhận xét công khai trong cuộc họp, hãy gọi 415-655-0001; Mã truy cập: 2493 273 4057. Nhấn # hai lần để nghe cuộc
họp qua hội nghị âm thanh Quay số * 3 khi bạn đã sẵn sàng xếp hàng.

SF Storefront Vandalism Grant được mở cho các ứng dụng Trợ cấp cứu trợ phá hoại mặt �ền cửa hàng cung cấp cứu trợ
tài chính cho việc khôi phục các doanh nghiệp nhỏ ở San Francisco bị ảnh hưởng bởi các hành động cố ý dẫn đến phá hủy
hoặc hư hỏng mặt �ền của cửa hàng. Các chương trình phục vụ s lượng hoặc $ 1,000 hoặc $ 2,000 tùy thuộc vào tổng chi
phí phát sinh để sửa chữa thiệt hại vật lý (không bao gồm mất mát hàng hóa bị đánh cắp hoặc tài sản) và có sẵn trên cơ
sở ai đến trước được phục vụ trước đầu �ên, dựa vào khả năng quỹ. $ 1 M chương trình sẽ phục vụ hơn 500 doanh
nghiệp với tổng doanh thu ít hơn $ 8 M cho phá hoại diễn ra sau 1 tháng 7, năm 2020. Chương trình này sẽ tài trợ cho ổ
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khóa thay thế, một cổng an ninh mới, sửa chữa hệ thống báo động, thêm ánh sáng mới, thay thế cửa sổ, khắc trên cửa sổ
và hơn thế nữa . 

Tìm hiểu thêm và đăng ký tại oewd.org/VandalismRelief . Nếu có câu hỏi, hãy gửi email tới VandalismRelief@sfgov.org .

Đăng ký tham gia Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Thành phố quản trị nhỏ , tháng mười ober 5-6 
 khiến bạn quan tâm trong kinh doanh với các thành phố? Các doanh nghiệp nhỏ ở San Francisco được mời tham gia Hội

nghị thượng đỉnh dành cho doanh nghiệp nhỏ của quản trị viên thành phố vào ngày 5-6 tháng 10, một sự kiện ảo nhằm
mục đích làm sáng tỏ hoạt động kinh doanh với Thành phố & Hạt San Francisco cho các doanh nghiệp nhỏ và nhà cung
cấp địa phương. Các doanh nghiệp trung tâm thương mại sẽ �m hiểu cách Thành phố mua sắm hàng hóa và dịch vụ, nơi
�m kiếm các cơ hội sắp tới và về các yêu cầu tuân thủ đối với các nhà thầu và nhà cung cấp. Hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ
có các hội thảo hỗ trợ kỹ thuật phù hợp, bao gồm phản hồi hiệu quả các lời kêu gọi và cách trở thành Doanh nghiệp kinh
doanh địa phương (LBE) được chứng nhận. 

Đăng ký miễn phí tại www.sf.gov/2021bizsummit .

Tuần lễ nhà hàng SF - Đăng ký làm nhà hàng tham gia trước 24/9 
 Tuần lễ nhà hàng SF mùa thu (SFRW) là Thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 đến Chủ nhật, ngày 24 tháng 10! SFRW là một chiến

dịch quảng cáo kéo dài 10 ngày được thiết kế để thúc đẩy lưu lượng truy cập đến các nhà hàng tham gia và tôn vinh cảnh
quan ẩm thực độc đáo của Thành phố. The Gate Hiệp hội Nhà hàng Golden mời bạn đăng ký như một nhà hàng tham gia
bởi Thứ 6 Tháng Chín 24. Chỉ mất 2 phút để đăng ký và bạn không cần phải gửi thực đơn của mình để đăng ký. Tìm hiểu
thêm và đăng ký tại đây .

Hãy xem hướng dẫn của GGRA để biết thông �n chi �ết về sự kiện, Câu hỏi thường gặp và mẹo về những điều cần cân
nhắc khi tạo thực đơn của bạn: Hướng dẫn cho các nhà hàng tham gia | Guía para Nhà hàng Những người tham gia .  

Cổng thông �n doanh nghiệp nhỏ của CalOSBA mới Văn phòng Bênh vực Doanh nghiệp Nhỏ của California ( CalOSBA ),
một bộ phận của Văn phòng Phát triển Kinh tế Doanh nghiệp (GO-Biz) của Thống đốc đã ra mắt calosba.ca.gov - một
trang web kết nối cộng đồng doanh nghiệp nhỏ của California với các nguồn lực quan trọng có sẵn thông qua chương
trình hỗ trợ kỹ thuật doanh nghiệp nhỏ do nhà nước tài trợ và các nguồn lực khác của nhà nước. Chúng tôi khuyến khích
bạn khám phá cổng thông �n tài nguyên về tài chính, các công cụ dành cho doanh nghiệp ở các giai đoạn kinh doanh khác
nhau và hơn thế nữa.

 
Main Street Tín dụng Thuế Doanh nghiệp Nhỏ II & Nguồn lực CDTFA Tín dụng Thuế Doanh nghiệp Nhỏ Đường chính II sẽ
cung cấp khoản cứu trợ tài chính COVID-19 cho các chủ doanh nghiệp nhỏ CA đủ điều kiện . Các doanh nghiệp nhỏ với
500 nhân viên trở xuống �nh đến 31 tháng 12 năm 2020 và e xperienced giảm 20 phần trăm trở lên trong thuế thu nhập
tổng doanh thu có đủ điều kiện. Đăng ký từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 11 thông qua hệ thống đặt chỗ trực tuyến của Cục
Thuế và Lệ phí California (CDTFA) để đặt trước 1.000 đô la cho mỗi nhân viên đủ điều kiện tăng thực , lên đến 150.000 đô
la. Các khoản �n dụng được bảo lưu trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện có
thể bù trừ thuế thu nhập hoặc thuế bán hàng và thuế sử dụng với khoản �n dụng khi khai thuế. Tìm hiểu thêm. 

 
Tài nguyên hữu ích: Truy cập trang web của CDTFA để có nhiều tài nguyên, hướng dẫn ngành , các biểu mẫu và ấn
phẩm cập nhật , hướng dẫn trực tuyến và hội thảo trên web .

TRANG WEB :

Xây dựng lại một doanh nghiệp tốt hơn - 29 tháng 9 @ 1PM 
 Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ SF đang tổ chức một phiên tương tác để chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong

COVID và cách các doanh nghiệp đang thích ứng , và cách kinh doanh sẽ khác trong tương lai với tài chính, hồ sơ, �ếp thị,
chất lượng dịch vụ , nhân sự và kỳ vọng. Đăng ký ở đây.

CDTFA Giáo dục thuế ảo ( toàn bộ lịch ) - Nhiều chủ đề và ngày tháng

Hội thảo trên web Básico Sobre Impuesto de Ventas y Uso - 27 de sep�embre , 9AM & 1PM
Hội thảo trên web về Thuế Bán và Sử dụng Cơ bản - Ngày 1 tháng 10 lúc 10 giờ sáng | 5 tháng 10 lúc 9 giờ sáng |
11 tháng 10 lúc 10AM
Basic Sales & Thuế Sử dụng và Tax Return Chuẩn bị - Oct 12 @ 9 AM
Hội thảo trên web về ngành công nghiệp thực phẩm - 8 tháng 10 lúc 10 giờ sáng
Hội thảo trên web về Doanh nghiệp tại nhà và Internet - Ngày 6 tháng 10 lúc 9 giờ sáng và 1 giờ chiều
Hội thảo trên web về thuế bán hàng và sử dụng cho nhà thầu xây dựng - 7 tháng 10 lúc 9 giờ sáng

 
Thứ Sáu Thứ Hai Giờ Văn Phòng Luật Kinh Doanh Phòng Ngừa - 10/8, 11/12, 12/10 
Tham gia Trung tâm Luật Kinh doanh Cộng đồng SF và các đối tác vào Thứ Sáu thứ hai hàng tháng để �m hiểu cách vượt
qua hệ thống pháp luật phức tạp và khó hiểu để cộng đồng của bạn doanh nghiệp vi mô có thể khởi chạy, tồn tại và phát
triển thành công. Đăng ký ở đây.

Ồ Ố
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NGUỒN VỐN

Nguồn tài trợ của Chính phủ Tài 
 trợ cứu trợ CA - Vòng 9 đang mở, kết thúc 

 30/9 Vòng 9 (9-30 tháng 9): Ứng viên mới và ứng viên trong danh sách chờ từ một số vòng trước. 
 Ứng viên đủ điều kiện: những ứng viên hiện có trong danh sách chờ từ một số vòng trước đó và những ứng viên mới đáp

ứng �êu chí đủ điều kiện sẽ được nhận từ $ 5.000 đến $ 25.000. Các ứng viên không được chọn để �ếp tục trong quá
trình xét duyệt ở các Vòng 1, 2, 3, 5, 6 hoặc 7 không cần phải nộp đơn lại và sẽ tự động được chuyển vào Vòng 9. Các ứng
viên mới sẽ phải nộp đơn tại CAReliefGrant.com .

Quỹ cho vay phục hồi doanh nghiệp nhỏ San Francisco - MỞ
Các doanh nghiệp nhỏ của SF có thể đăng ký khoản vay 0% lãi suất lên đến 100.000 đô la tại www.CALoanFund.org .
Chương trình được quản lý thông qua Quỹ Tái thiết California với sự hợp tác của KIVA và các Tổ chức Tài chính Phát triển
Cộng đồng địa phương (CDFIs ).     
 
Khoản vay do Thiên tai do Tổn thương Kinh tế (EIDL) - MỞ
Để đáp ứng COVID-19, các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể đăng ký Khoản vay Thảm họa Thương tật Kinh tế (EIDL) để đáp
ứng các nghĩa vụ tài chính và chi phí hoạt động. Khoản vay có thể lên đến 500.000 USD với lãi suất cố định 3,75% trong
thời hạn 30 năm. Không có phí phạt hoặc phí trả trước. Tìm hiểu thêm tại sba.gov/ eidl .

 
Tín dụng Thuế Lưu giữ Nhân viên 

 ERTC cung cấp một khoản �n dụng có thể hoàn lại lên đến $ 33,000 cho mỗi nhân viên như một động lực để giữ nhân
viên trong biên chế. Người sử dụng lao động có thể tận dụng ERTC để chống lại thuế việc làm của liên bang thông qua
mức lương đủ �êu chuẩn trả cho nhân viên của họ từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Các
doanh nghiệp có thể yêu cầu �n dụng hồi tố so với các quý trước. Tìm hiểu thêm.

SF Storefront Vandalism Grant 
 D khắc trong phần thông báo .

Khu vực tư nhân tài trợ Tài

La�nx Grant Opportunity - Áp dụng bằng 9/30 
 TikTok , các Quỹ Tây Ban Nha Di sản, và các đối tác đã đưa ra một $ 150.000 g rant f und nhằm mở rộng và nâng cao 30

doanh nghiệp La�nx nhỏ trên khắp nước Mỹ. Ba mươi chủ doanh nghiệp La�nx sẽ được nhận trợ cấp �ền mặt trị giá
5.000 đô la mỗi chủ sở hữu. Các đơn đăng ký sẽ đóng vào ngày 30 tháng 9. Tìm hiểu thêm .

Quỹ cứu trợ doanh nghiệp nhỏ của GoFundMe : GoFundMe đang cung cấp các khoản tài trợ tương ứng trị giá 500 đô la
cho các doanh nghiệp nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19, bắt đầu gây quỹ trên GoFundMe và huy
động 500 đô la từ những người ủng hộ khác. Mỗi người nhận khoản trợ cấp phù hợp phải có ý định sử dụng quỹ để giúp
chăm sóc nhân viên của bạn hoặc thanh toán các chi phí kinh doanh đang diễn ra. Tìm hiểu thêm.
 
Alibaba.com , hợp tác với Hello Alice, đang cung cấp khoản tài trợ 10.000 đô la �ền mặt để giúp các doanh nhân trực
tuyến của Hoa Kỳ đưa sản phẩm sáng tạo hoặc ý tưởng �ếp cận thị trường của họ vào cuộc sống. Đăng ký ngay trước
ngày 21 tháng 10! Để đủ điều kiện, các doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ đã đăng ký phải có tài khoản Alibaba.com mới
hoặc hiện có . Ưu �ên sẽ được dành cho các doanh nghiệp nhỏ có nguồn từ Alibaba.com trước ngày 21 tháng 10 năm
2021. Tìm hiểu thêm. 
 
Xin chào Alice cung cấp một COVID-19 Trung tâm Tài nguyên giúp đỡ là bạn điều hướng bình thường mới có thể �ếp cận
nguồn vốn, hướng dẫn e-learning và cố vấn. Các doanh nghiệp có thể phân loại theo ngành hoặc loại hình kinh doanh đa
dạng, để xem kinh phí, nguồn lực và các công cụ phù hợp

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 �n tức điện tử của chúng tôi tại
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=http://www.CALoanFund.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.connect2capital.com/p/californiarebuildingfund/%3Fgclid%3DCjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHmoUkhpvnrrXG7V6cCGdI_kbzqbH_6zWbSwx-l4lRVS3AM8murTAaBoCcLMQAvD_BwE
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/covid-19-economic-injury-disaster-loan
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://oewd.org/employee-retention-tax-credit
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://hispanicheritage.org/small-business-grants-for-latinx-business-owners/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.gofundme.com/f/smallbusinessrelieffund
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://alibaba.helloalice.com/%3Futm_source%3DNewsletter%2BInclusions%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DAlibaba_Grant_1%26goal%3D0_18427d7730-43938924fb-437725722%26mc_cid%3D43938924fb%26mc_eid%3De5a1b655b6
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://covid19.helloalice.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

