
  Quỹ Tài Trợ Phục Hồi Doanh Nghiệp Nhỏ Renton  
 

Hội Đồng Thành Phố Renton đã phê chuẩn số tiền $600,000 để hỗ trợ một Chương Trình Tài 
Trợ nhằm cứu trợ cho các doanh nghiệp ở Renton đang gặp khó khăn kinh tế trực tiếp do 
COVID-19, bằng ngân sách của Kế Hoạch Cứu Trợ Người Mỹ của Liên Bang (Federal American 
Rescue Plan). Chương trình này sẽ cấp một số gói cứu trợ có hạn trị giá $7,500 cho các doanh 
nghiệp nhỏ ở Renton đáp ứng một số tiêu chí cụ thể. Thời hạn tiếp nhận đơn là 11:59 đêm, 
ngày 31 tháng 10 năm 2021. Quý vị có thể tìm thông tin chi tiết và sự hỗ trợ tại 
rentondowntown.com/covidrelief 

 

Nếu có câu hỏi về chương trình tài trợ này, xin gởi câu hỏi tới Thành Phố Renton tại 
thrive@rentonwa.gov hoặc gọi số 425.430.7271. Quý vị có thể yêu cầu được trợ giúp hoàn 
thành đơn bằng nhiều ngôn ngữ, tạire.startup425.org/technical-assistance-request/ 

 

Mục Đích Sử Dụng Tiền Tài Trợ Được Chấp Nhận: 
 

Doanh nghiệp có thể sử dụng tiền tài trợ để hỗ trợ chi phí gián đoạn hoạt động kinh doanh do 
đại dịch COVID-19, là kết quả của việc đóng cửa bắt buộc, đóng cửa tự nguyện để thúc đẩy 
giãn cách xã hội hoặc nhu cầu của khách hàng giảm, bao gồm: 

 

• Chi phí tiền lương 

• Chi phí thuê địa điểm 

• Dịch vụ tiện ích 

• Máy móc và thiết bị (Ví dụ: Nâng cấp hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí 
(heating, ventilation, and air conditioning, HVAC)) 

• Trang thiết bị cần thiết để đẩy mạnh công nghệ được sử dụng nhằm ứng phó với COVID-
19 

• Cải tạo hoặc chuyển đổi cho công ty để chuyển sang hình thức hoạt động kinh doanh trực 
tuyến 

• Trang Bị Bảo Hộ Cá Nhân (Personal Protective Equipment, PPE) và/hoặc vật tư, 
trang thiết bị và dịch vụ vệ sinh 

• Điều chỉnh và thay đổi hoạt động của doanh nghiệp, tạm thời hoặc lâu dài 
• Tiếp thị 

 

Điều Kiện để Nộp Đơn: 
 

Để đủ điều kiện, doanh nghiệp: 
 

• Phải có giấy phép kinh doanh Renton còn hiệu lực, được cấp vào hoặc trước ngày 30 
tháng 6 năm 2020, và có danh tiếng tốt. 

• Phải có doanh thu kinh doanh dưới 3 triệu USD trong tổng doanh thu hằng năm. 
• Phải có văn phòng thực tế hoặc cửa hàng trong phạm vi khu vực được chỉ rõ trên bản đồ 

dưới đây. 
• Phải có không quá 50 nhân viên tương đương toàn thời gian. 
• Phải chứng minh được tác động tiêu cực về kinh tế do đại dịch COVID-19 bằng việc cho 

thấy được tổn thất về doanh thu. 
• Mỗi doanh nghiệp sẽ chỉ được xem xét một đơn duy nhất. Chuỗi cơ sở (trong nước 

hoặc tại địa phương với 3 cơ sở trở lên) sẽ không đủ điều kiện được cấp tài trợ. 
• Các doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp thuế bán lẻ của Tiểu Bang Washington (WA). 

http://rentondowntown.com/covidrelief
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• Để nhận tiền tài trợ, chủ doanh nghiệp phải ký kết một Thỏa Thuận Tài Trợ với 
Thành Phố. 



 
 

Quy Trình Nộp Đơn: 
 

• Doanh nghiệp phải nộp đơn không muộn hơn 11:59 đêm ngày 31 tháng 10. 

• Việc xét hồ sơ sẽ ưu tiên các doanh nghiệp nộp sớm. 

• Xin hoàn thành đơn trực tuyến tại rentondowntown.com/small-business-grant 

• Nếu quý vị không thể điền và nộp đơn trực tuyến, xin gởi email về 
thrive@rentonwa.gov hoặc gọi số 425.430.7271 để tới nhận hoặc được gởi đơn dưới 
dạng bản cứng qua đường bưu điện. 

 

Quy Trình Thông Báo & Giải Ngân cho Doanh Nghiệp Được Trợ Cấp: 
 

• Doanh nghiệp nộp đơn sẽ được thông báo về quyết định tài trợ qua email đối với tất cả 
các đơn nộp trực tuyến, và qua thư đối với đơn nộp dưới dạng bản cứng. Thời gian 
thông báo là tháng 11 năm 2021. 

• Nếu được duyệt, doanh nghiệp được trợ cấp phải nộp mẫu W-9. 
• Tiền tài trợ chỉ được cấp phát khi có giấy tờ bổ trợ. 

• Tiền tài trợ sẽ được cấp phát qua séc, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 11 đến 
31 tháng 12 năm 2021. 

• Tiền tài trợ có thể bị tính thuế. Xin vui lòng hỏi ý kiến cố vấn tài chánh/chuyên gia 
thuế của quý vị để được hướng dẫn. Mẫu 1099 sẽ được phát hành theo yêu cầu của 
Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Services, IRS) chậm nhất vào tháng 1 năm 2022. 

 

Trong đơn của mình, doanh nghiệp phải: 
 

• Chứng minh rằng doanh nghiệp bị giảm tổng doanh thu do đại dịch COVID-19, bằng 
cách hoàn thành công cụ tính tổn thất doanh thu và cung cấp (các) bản khai thuế phù 
hợp đã nộp cho Cơ Quan Thuế (Dept of Revenue). 
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Dự án này nhận được sự hỗ trợ toàn phần hoặc một phần từ quỹ phục hồi tài chánh của 

tiểu bang và địa phương, do Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ (U.S. Department of the Treasury) cấp 

cho Thành Phố Renton. 


