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Bạn đọc thân mến
Ủy ban doanh nghiệp nhỏ (SBC) đang ến hành một cuộc họp đặc biệt vào thứ năm, ngày 30 tháng 4 năm 2020, lúc 11
giờ sáng. Cuộc họp này sẽ bắt đầu xem xét và thu thập thông n về những gì cần thiết để giúp đặt nền tảng phục hồi
kinh tế cho các doanh nghiệp nhỏ cho cả ngắn hạn và dài hạn.
Các ủy viên doanh nghiệp nhỏ là chủ doanh nghiệp . Các y cũng đang trải qua và chia sẻ nỗi đau mà đại dịch này đã gây
ra cho các doanh nghiệp nhỏ. Là một cơ quan chính phủ, họ có vai trò và trách nhiệm cung cấp hướng dẫn và khuyến
nghị cho Thị trưởng, Ban kiểm soát và Lực lượng phục hồi kinh tế của thành phố về những gì cần thiết để phục hồi.
Ủy ban doanh nghiệp nhỏ đang thu hút từ cộng đồng doanh nghiệp các khuyến nghị ngắn hạn và dài hạn cho tất cả các
cấp chính quyền - Địa phương, Nhà nước và Liên bang và các giá trị của ra khỏi ý tưởng. Chúng tôi đang khuyến khích
các thành viên của công chúng là chủ doanh nghiệp trình bày ý tưởng của họ thông qua nhận xét công khai trong cuộc
họp hoặc thông qua nhận xét công khai bằng văn bản cho sbc@sfgov.org . Cuộc họp có thể được m thấy ở đây:
chương trình nghị sự : Cuộc họp SBC có thể được xem qua kênh 78 SFGovTV2 hoặc phát trực ếp . Hướng dẫn cho ý
kiến công chúng được ghi chú dưới đây.
Dưới đây là danh sách các câu hỏi mà Ủy ban đang bắt đầu xem xét:
Chúng tôi có thể cung cấp thông n gì cho các doanh nghiệp về các êu chí cần thiết để họ phục hồi để họ có
thể theo dõi ến trình của Thành phố và lên kế hoạch mở lại đúng cách?
Các khuyến nghị về dữ liệu nào Thành phố nên theo dõi và giám sát trong 18-24 tháng tới.
Một số bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 có thể thông báo cho nỗ lực phục hồi kinh tế
COVID-19 là gì?
Xác định các điểm đau ềm năng cho các doanh nghiệp nhỏ mà Thành phố cần lưu ý một khi thời gian lưu trú
được dỡ bỏ và doanh thu có thể được tạo ra.
Những khuyến nghị và thay đổi nào chúng ta có thể thực hiện đối với các quy định phân vùng hiện tại để kích
thích phục hồi hoặc giảm bớt di dời doanh nghiệp?
Các doanh nghiệp thiết yếu và không thiết yếu đang ch cực m kiếm trên đường trục xoay vòng để giúp duy
trì hoạt động. Làm thế nào khái niệm về trục xoay này có thể ảnh hưởng đến một cách kinh doanh mới, hoặc
các khái niệm mới về kinh doanh?
Chúng ta cần phải đặt những gì để làm cho nó dễ dàng và có thể thực hiện được khi tạm thời xoay vòng trục
cho đến khi cuộc sống kinh doanh trở lại với Bình thường.
Những ưu đãi nào có thể được tạo ra để giúp bắt đầu và mở một doanh nghiệp?
Cần hỗ trợ kỹ thuật nào cho các doanh nghiệp vi mô hiện tại, Số nhận dạng người nộp thuế cá nhân (ITN) và các
doanh nghiệp nhỏ đơn ngữ?
Thành phố nào cần kinh doanh mà thành phố cần đảm bảo KHÔNG bị bỏ rơi trong các nỗ lực phục hồi?
Chiến lược truyền thông tốt nhất mà Thành phố nên đưa ra để ếp cận tốt nhất với các doanh nghiệp nhỏ là
gì?
Điều gì nếu bất kỳ thuế doanh nghiệp và sử dụng lao động cần kiểm tra lại?
Có các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh có thể được khấu trừ thuế / n dụng (chẳng hạn như
PPE hoặc các chi phí liên quan cụ thể COVID khác ) không?
Thành phố nên xem xét điều gì khác sẽ dẫn đến sự phục hồi thành công?
GỬI Ý KIẾN CÔNG CỘNG: (888) 363-4735 / Mã truy cập: 413030 Nhận xét công khai là 2 phút cho mỗi người nói Cung
cấp Nhận xét công khai Đảm bảo bạn đang ở một vị trí yên nh. Nói rõ ràng. Tắt bất kỳ TV hoặc radio xung quanh bạn.
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1. Khi được nhắc, hãy quay số "1 - 0" để thêm vào dòng loa. Dấu nhắc tự động sẽ cho biết người gọi đang nhập thời
gian "Câu hỏi và trả lời", nhưng đây là khoảng thời gian "Nhận xét công khai".
2. Người gọi sẽ nghe thấy sự im lặng khi chờ đến lượt bạn nói.
3. Khi được nhắc, người gọi sẽ có ba phút êu chuẩn để đưa ra nhận xét trừ khi có ghi chú khác của văn phòng chủ trì
cuộc họp.

Đoàn kết,
Văn phòng nhân viên doanh nghiệp nhỏ
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