
Chủ đề: SBC Mtg, Cập nhật chính sách, Túi tái sử dụng và hơn thế nữa
 
Ngày 2 tháng 4 năm 2020 
 
Bạn đọc thân mến,  
 
Thứ sáu vui vẻ nha! Khi chúng ta đi vào cuối tuần, b elow 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 xem tại
đây: https://sfosb.org/ebONSins . Các doanh nghiệp được khuyến khích kiểm tra oewd.org/covid19 để biết
thông tin và tài nguyên mới. Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại sfosb@sfgov.org
.       
 
THÔNG BÁO:
Cuộc họp Ủy ban doanh nghiệp nhỏ - Thứ Hai ngày 27 tháng 7
Thứ Hai này lúc 11:00 sáng, Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ sẽ họp và nhận các bài thuyết trình về luật được đề
xuất (ghi chú bên dưới) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và sẽ nhận được cập nhật về chương trình
Không gian chia sẻ. Họ cũng sẽ thảo luận về bất kỳ cập nhật nào liên quan đến Lực lượng đặc nhiệm phục
hồi kinh tế.
 
Xem lại chương trình nghị sự tại đây: https://sfosb.org/meetings/10
 
Xem cuộc họp trực tiếp lúc 11:00 sáng thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại đây:
https://sanfrancisco.granicus.com/MediaPlayer.php?publish_id=47&autoplay=1
 
Dự luật pháp luật: Bộ luật xây dựng hiện tại - Trang bị động đất bắt buộc - Thời hạn tuân thủ
Tại cuộc họp Ban kiểm soát được tổ chức vào ngày 21 tháng 7, Giám sát viên Raphael Mandelman đã giới
thiệu một Sắc lệnh, Tệp số: 200785: https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx?
ID=4599850&GUID=BB388910-635B-494F-8BED-C93 = ID | Văn bản | & Tìm kiếm = tòa nhà + mã để gia
hạn ngày hoàn thành công việc cho việc cải tạo địa chấn của các tòa nhà khung gỗ Cấp IV đến ngày 15
tháng 9 năm 2021 . 

Miễn đăng ký tạm thời và lệ phí cấp phép cho một số doanh nghiệp nhỏ
Tại cuộc họp Ban kiểm soát được tổ chức vào ngày 14 tháng 7, Giám sát viên Gordon Mar đã đưa ra một
Sắc lệnh khẩn cấp sẽ miễn lệ phí gia hạn đăng ký kinh doanh và phí giấy phép nhất định cho một số doanh
nghiệp nhỏ.
 
Các doanh nghiệp đủ điều kiện miễn trừ này bao gồm: những doanh nghiệp có tổng doanh thu từ 1 triệu
đô la trở xuống trong năm tính thuế cuối cùng (2019) và những người bị cấm kinh doanh trực tiếp do các
nhân viên y tế địa phương tạm trú theo đơn đặt hàng. Các doanh nghiệp đủ điều kiện cũng phải hoạt động
ra khỏi một địa điểm thương mại. Các doanh nghiệp đủ điều kiện đã trả phí đăng ký kinh doanh hàng năm
và / hoặc phí giấy phép hàng năm sẽ có thể nộp đơn xin hoàn trả.
 
Giám sát viên Walton và Stefani đều là nhà đồng tài trợ. Tìm hiểu thêm về pháp luật ở đây:
https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=4594649&GUID=3CEF6A67-3E8F-4E7F-BA3B-
CE210AB6BAC7&Options=ID|Text|&Search=200760 .
 
Nhắc nhở: Gia hạn đăng ký kinh doanh năm 2021 hoãn lại đến ngày 30/9/20
Là một phần trong nỗ lực của thành phố nhằm giảm bớt tác động tài chính của COVID-19 đối với các
doanh nghiệp nhỏ, thời hạn đăng ký kinh doanh năm 2021 đã bị hoãn lại bốn tháng từ ngày 31 tháng 5
năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp cho năm 2019-
2020 sẽ được cấp vẫn còn hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020. Văn phòng Thủ quỹ & Người thu
thuế sẽ đăng mẫu đơn gia hạn Đăng ký kinh doanh trực tuyến vào đầu tháng 8.
 
Tìm hiểu thêm về việc trì hoãn thời hạn đăng ký kinh doanh tại đây: https://sftreasurer.org/covid19 .
 
Vệ sinh an toàn và hiệu quả cho doanh nghiệp
Bộ Môi trường San Francisco đã tạo ra các tài nguyên để giúp bạn chọn các sản phẩm an toàn hơn sẽ giúp
bảo vệ bạn, nhân viên và khách hàng của bạn. Giảm sự lây lan của COVID-19 đòi hỏi phải đặc biệt chú ý
đến việc làm sạch và khử trùng, nhưng nhiều sản phẩm có chứa các hóa chất khắc nghiệt có thể gây ra
hen suyễn và các vấn đề sức khỏe khác. Một số mẹo nhanh:
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- Chọn các sản phẩm làm sạch an toàn hơn và chất khử trùng được phê duyệt cho COVID-19. Sử dụng

công cụ web tương tác của SF Môi trường: https://www.sfapproved.org/safer-covid-19-cleaning-
products-and-disininfants ); Các sản phẩm có một số ecolabel đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp
về hiệu quả làm sạch nhưng không chứa các thành phần có thể làm trầm trọng thêm bệnh hen
suyễn.         

- Tạo một kế hoạch làm sạch và khử trùng.         

- Mặc đồ bảo hộ cá nhân trong khi vệ sinh.         

 
Để biết thêm mẹo, hãy xem lại tờ thông tin của Môi trường SF:
https://sfenvir.org/sites/default/files/fliers/files/sfe_th_factsheet_disininfant_covid_061820.pdf
 
Túi tái sử dụng đã trở lại; Phí túi thanh toán & Túi có thể tái chế / có thể phân hủy
Thứ Hai, ngày 13 tháng Bảy, các quy tắc và hướng dẫn của Bộ Y tế COVID-19 dành cho doanh nghiệp đã
được sửa đổi và phát hành để cho phép khách hàng mang túi tái sử dụng trở lại cửa hàng, cung cấp cho
khách hàng các biện pháp cụ thể để đóng gói các mặt hàng của họ và đảm bảo túi có thể tái sử dụng
không chạm vào nhân viên hoặc băng tải kiểm tra. Các cửa hàng nên loại bỏ các dấu hiệu cấm túi tái sử
dụng và đăng các dấu hiệu chào đón khách hàng mang theo túi sử dụng lại theo các biện pháp được chỉ
định.
 
Các cửa hàng cũng phải tiếp tục tính phí cho các túi được cung cấp khi thanh toán ở mức giá mới (0,25 đô
la), bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 thông qua Quy định về phí túi thanh toán và Pháp
lệnh túi tiền thanh toán có thể tái chế và có thể phân hủy. Để tuân thủ, các doanh nghiệp phải:
 

1. Cung cấp một túi kiểm tra chấp nhận được cho khách hàng. Tất cả các túi sử dụng một lần, kiểm
tra nhựa thông thường và túi kiểm tra trước đều bị cấm.

2. Sạc ít nhất 25 ¢ cho mỗi túi thanh toán và hiển thị bất kỳ khoản phí riêng biệt nào trên hóa đơn của
khách hàng. Các doanh nghiệp giữ phí kiểm tra túi.

3. Cung cấp một túi kiểm tra trước chấp nhận được. Tất cả các túi thanh toán trước (ví dụ như sản
xuất túi túi) phải là nhựa có thể phân hủy hoặc giấy có thể tái chế.

 
Để biết thông tin và tài nguyên, chẳng hạn như các yêu cầu về túi có thể tái sử dụng, danh sách các nhà
cung cấp túi và bảng hiệu kinh doanh, hãy truy cập: https : // sfen môi.org/checkout-bag-ordinance?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=July2020&utm__cont
 
Chương trình chủ yếu đi làm công nhân
Chương trình Essential Worker Ride Home cung cấp một chuyến đi taxi đáng tin cậy và an toàn khi đi làm
cho những nhân viên thiết yếu đi lại và trong San Francisco, giúp lấp đầy khoảng trống do giảm các dịch
vụ giao thông công cộng trong thời gian trú ẩn.
 
Chương trình bao gồm chi phí đi taxi về nhà cho các nhân viên thiết yếu ở San Francisco, tối đa mười (10)
chuyến mỗi tháng, mỗi người và lên tới 70 đô la mỗi chuyến. Người tham gia trước tiên phải nộp đơn để
xác minh tình trạng việc làm thiết yếu, nhu cầu và mục đích sử dụng. Do khối lượng ứng dụng lớn, ưu tiên
sẽ được ưu tiên cho những người lao động thiết yếu cần đi làm về nhà trong khoảng thời gian từ 9:00 tối
đến 8:30 sáng trong khi các tùy chọn chuyển tuyến không khả dụng do giảm dịch vụ vận chuyển liên quan
đến khẩn cấp.
 
Để biết các yêu cầu đủ điều kiện và để áp dụng, hãy truy cập trang chương trình của SF Môi trường tại
đây: https : // sfen môi.org / essential-worker -ride-home #: ~: text = Program% 20overview,% 2% 20%
% 20 sử dụng
 
Đóng cửa văn phòng CDTFA San Francisco
Vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, Cục Quản lý Thuế và Phí California (CDTFA) đã đóng cửa văn phòng tại
San Francisco tại Two Rincon Plaza (121 Spear Street) vô thời hạn. CDTFA quản lý Thuế Bán và Sử dụng
CA (Giấy phép của Người bán). Các hoạt động tại San Francisco đã chuyển đến văn phòng của họ tại địa
chỉ 1515 Clay Street, Suite 303, Oakland, CA 9461. Số điện thoại văn phòng của Oakland là (415) 356-
6600.
 
Các doanh nghiệp cần hỗ trợ người nộp thuế được khuyến khích liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng
theo số 1-800-400-7115 hoặc gửi email cho SanFranciscoInquiries@cdtfa.ca.gov.
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CDTFA đã ban hành một thông báo đặc biệt về việc đóng cửa vào tháng 6 năm 2020:
https://www.cdtfa.ca.gov/formspub/L754.pdf
 
Tài nguyên nổi bật: Giải pháp làm việc, một tổ chức tài chính phát triển cộng đồng phi lợi nhuận và nhà
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật kinh doanh giúp các doanh nghiệp trong Khu vực vịnh San Francisco thông qua tư
vấn và tài trợ kinh doanh. Giải pháp làm việc đã xuất bản một hướng dẫn trực tuyến (
https://www.workingsolutions.org/covid-19-resource-guide ) chứa đầy các tài nguyên để giúp các doanh
nghiệp nhỏ trong COVID-19. Nó chứa một danh sách toàn diện các khoản tài trợ, khoản vay và các nguồn
lực phục hồi của địa phương và tiểu bang. Ngoài ra, họ đã biên soạn lịch các hội thảo sắp tới và hội thảo
trên web theo yêu cầu được cung cấp bởi các nhà cung cấp tài nguyên khác trên nhiều chủ đề, bao gồm tài
trợ hỗ trợ cho thuê thương mại. 

Bấm vào đây để xem trang webinar của Giải pháp làm việc: https://www.workingsolutions.org/webinars

NGUỒN LỰC TUYỆT VỜI:

Nhận PPE thiết bị bảo vệ cá nhân của bạn 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, xin hãy cảnh giác về các chương trình lừa đảo tiềm ẩn liên quan đến các chương trình kích
thích kinh tế. Để báo cáo các vụ lừa đảo và gian lận liên quan đến chương trình SBA, bấm vào đây . Văn
phòng Tổng chưởng lý cũng đã cung cấp thông tin và tài nguyên liên quan đến lừa đảo coronavirus tại đây
.  

Có thể tìm thấy Đơn đặt hàng sức khỏe của coronavirus (COVID-19) tại DPH tại:
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthnings.asp . Chỉ thị sức khỏe cho các hoạt động kinh
doanh có thể được tìm thấy tại: https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp .  

Tất cả các tuyên bố của Mayoral liên quan đến COVID-19 có thể được tìm thấy tại:
https://sfmayor.org/mayoral-declarations-regending-covid-19 .

Để biết thêm thông tin, bạn cũng có thể gọi số 311 và để cập nhật chính thức, hãy đăng ký dịch vụ cảnh
báo của Thành phố: nhắn tin COVID19SF gửi 888-777 . 

Để cập nhật thông tin và tài nguyên liên quan đến COVI D -19, hãy đăng ký nhận tin tức điện tử của
chúng tôi tại https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .   

 

Đoàn kết,

Văn phòng doanh nghiệp nhỏ
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