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Chúng tôi muốn giúp quý vị lấp 
đầy lại những ghế trống này.
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TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.

California Venues Grant Program (“Chương Trình”) sẽ hỗ trợ 
cho các địa điểm tổ chức sự kiện trực tiếp độc lập hội đủ 
điều kiện bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nhằm hỗ trợ họ tiếp tục 
hoạt động của mình.

Các địa điểm tổ chức sự kiện trực tiếp độc lập hội đủ điều kiện 
phải có địa chỉ thực và hoạt động tại California, điều này sẽ 
được xác thực thông qua tờ khai thuế mà doanh nghiệp đã 
nộp. Nếu tờ khai thuế doanh nghiệp của quý vị không đề cập 
đến địa chỉ tại California, quý vị sẽ được xem là không hội đủ 
điều kiện.

TRAO TRỢ CẤP
Các khoản trợ cấp được trao theo Chương Trình này sẽ là một 
số tiền bằng với số tiền nhỏ hơn hai trăm năm mươi đô la 
($250,000) hoặc 20 phần trăm tổng doanh thu kiếm được 
của đương đơn tại California cho năm chịu thuế 2019.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ
• Các đương đơn tổ chức sự kiện trực tiếp độc lập hội đủ 

điều kiện phải hoàn thành một đơn đăng ký mới và riêng 
rẽ cho các khoản trợ cấp được phân bổ theo mục này ngay 
cả khi họ đã gửi đơn đăng ký cho California Small Business 
COVID-19 Relief Grant Program được xác định tại Mục 
12100.83 của Bộ Luật Chính Quyền California.

• Nếu một sự kiện trực tiếp độc lập hội đủ điều kiện đã 
được trao khoản trợ cấp theo California Small Business 
COVID-19 Relief Grant Program được xác định tại Mục 
12100.83 của Bộ Luật Chính Quyền California, số tiền trợ 
cấp đó sẽ được trừ vào số tiền trợ cấp sẽ được cấp theo 
Chương Trình này. Trường hợp số tiền trợ cấp theo 
California Small Business COVID-19 Relief Grant Program 
lớn hơn số tiền được trao theo Chương Trình này, thì sự 
kiện trực tiếp độc lập hội đủ điều kiện sẽ không nhận 
được trợ cấp theo Chương Trình này.
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TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
• Các đương đơn hội đủ điều kiện sẽ được xử lý trong ba (3) 

giai đoạn:
o Giai đoạn 1: Đương đơn hoàn thành đơn đăng ký trên web 

thông qua Cổng Thông Tin của Lendistry bằng cách cung cấp 
thông tin cơ bản và tải lên các tài liệu tài chính bắt buộc, các 
giấy tờ nhận dạng, và Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn liên quan 
đến tính chính xác và trung thực của thông tin đã gửi.

o Giai đoạn 2: Đương đơn phải trải qua quy trình xác thực sơ 
bộ để xác định xem doanh nghiệp có đáp ứng các yêu cầu về 
tư cách hội đủ điều kiện tối thiểu của chương trình hay 
không.

o Giai đoạn 3: Đương đơn được lựa chọn để tiếp tục trong quá 
trình xác thực sẽ được yêu cầu cung cấp tài liệu bổ sung.

• Lendistry sẽ thay mặt Tiểu Bang California để phân phối các khoản 
trợ cấp cho các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận hội đủ 
điều kiện đã được lựa chọn, xác thực và chấp thuận.
o Các đương đơn được lựa chọn, xác thực và chấp thuận trợ cấp sẽ 

nhận được thông báo qua email từ Lendistry hướng dẫn họ truy 
cập đến Thỏa Thuận Người Hưởng Trợ Cấp trên bảng điều khiển 
của Cổng Thông Tin Lendistry. Các đương đơn được chấp thuận 
trợ cấp sẽ có thể ký kết Thỏa Thuận Người Hưởng Trợ Cấp thông 
qua DocuSign, một nền tảng chữ ký điện tử, mà không cần thoát 
khỏi Cổng Thông Tin Lendistry. Thỏa Thuận Người Hưởng Trợ Cấp 
phải được ký đầy đủ trước khi tiền được giải ngân thông qua 
chuyển khoản ngân hàng ACH.

o Trong quá trình đăng ký, quý vị sẽ được yêu cầu liên kết tài khoản 
ngân hàng dành cho doanh nghiệp của quý vị với Cổng Thông Tin 
Lendistry bằng cách sử dụng Plaid, một công ty công nghệ bên 
thứ ba cho phép chúng tôi xác minh thông tin tài khoản từ tổ 
chức ngân hàng hoặc tín dụng của quý vị với một ứng dụng như 
Cổng Thông Tin Lendistry. Các phương thức xác minh thay thế 
cũng được áp dụng, kể cả khi tổ chức ngân hàng của quý vị 
không khả dụng với Plaid.

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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“Địa Điểm Hội Đủ Điều Kiện” có nghĩa là một địa điểm với 
những đặc điểm sau đây:

1. Một không gian biểu diễn và không gian phục vụ khán giả 
được xác định.

2. Thiết bị phối trộn, hệ thống âm thanh công cộng và giàn 
chiếu sáng.

3. Thuê một hoặc nhiều người thực hiện không ít hơn hai 
trong số các vai trò sau:
• Kỹ sư âm thanh.
• Nhân viên bán vé.
• Nhân viên quảng bá.
• Giám đốc sân khấu.
• Nhân viên an ninh.
• Giám đốc phòng vé.

4. Đối với một địa điểm thuộc sở hữu hoặc được điều hành 
bởi một tổ chức phi lợi nhuận chuyên tổ chức các sự kiện 
miễn phí, các sự kiện được sản xuất và quản lý chủ yếu bởi 
các nhân viên được trả lương chứ không phải là các tình 
nguyện viên.

ĐỊNH NGHĨA: ĐỊA ĐIỂM HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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“Sự Kiện Trực Tiếp Độc Lập Hội Đủ Điều Kiện” có nghĩa là bất 
kỳ tổ chức nào đáp ứng tất cả các điều sau đây:

1. Là một doanh nghiệp tư nhân, công ty C, công ty S, hợp 
tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, 
công ty hợp danh hữu hạn hoặc tổ chức phi lợi nhuận đã 
đăng ký theo mục 501(c)(3) đáp ứng các tiêu chí được nêu 
trong điểm từ (B) đến (G) bao gồm cả đoạn (1) của tiểu 
đoạn (f), Mục 12100.82 của Bộ Luật Chính Quyền 
California.

2. Đã bắt đầu hoạt động tại tiểu bang trước ngày 1 tháng 6 
năm 2019

3. Hiện đang còn hoạt động và có hoạt động hoặc có một kế 
hoạch rõ ràng sẽ mở cửa lại khi tiểu bang cho phép mở 
cửa lại cơ sở kinh doanh

4. Đã chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 và có các hạn chế liên 
quan đến sức khỏe và sự an toàn, chẳng hạn như gián 
đoạn kinh doanh hoặc phải đóng cửa kinh doanh do đại 
dịch COVID-19

5. Cung cấp các tài liệu tổ chức, bao gồm tờ khai thuế của 
tiểu bang và liên bang năm 2019 và năm 2020 hoặc Biểu 
Mẫu 990, và một bản sao hồ sơ chính thức nộp cho Tổng 
Thư Ký Tiểu Bang hoặc cho chính quyền địa phương, nếu 
có, bao gồm không giới hạn, Điều Lệ Thành Lập, Giấy 
Chứng Nhận Tổ Chức, Tên Đăng Ký Không Chính Thức 
(Fictitious) hoặc Giấy Phép Kinh Doanh do Chính Phủ cấp.

6. Cung cấp mẫu giấy tờ nhận diện có dán ảnh được chấp 
nhận do chính phủ cấp.

ĐỊNH NGHĨA: SỰ KIỆN TRỰC TIẾP ĐỘC LẬP HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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8. Thuộc một trong những mã nào sau đây của Hệ Thống 
Phân Loại Ngành Ở Bắc Mỹ:
• 711211: Các Nhóm và Câu Lạc Bộ Thể Thao.
• 711310: Các Nhà Quảng Bá về Nghệ Thuật Biểu Diễn, 

Thể Thao và Các Sự Kiện Tương Tự có Cơ Sở Kinh 
Doanh.

• 711320: Các Nhà Quảng Bá về Nghệ Thuật Biểu Diễn, 
Thể Thao và Các Sự Kiện Tương Tự Không có Cơ Sở 
Kinh Doanh.

• 722410: Các Địa Điểm Đồ Uống (Đồ Uống Có Cồn).
• 722511: Khách Sạn Đầy Đủ Dịch Vụ.

9. Là bất kỳ đối tượng nào sau đây:
• Một cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng các tiêu chí sau 

đây:
o Là một hoạt động kinh doanh chính, tổ chức, 

quảng bá, sản xuất, quản lý, hoặc tổ chức các 
buổi hòa nhạc trực tuyến, buổi biểu diễn hài 
kịch, sản xuất chương trình sân khấu hoặc các sự 
kiện khác do các nghệ sĩ biểu diễn tại một địa 
điểm hội đủ điều kiện trong đó diễn ra cả hai 
điều sau đây:

i. Có áp dụng phí phục vụ (cover charge) 
thông qua vé hoặc phí vào cửa trước và

ii. Người biểu diễn được trả tiền.
o Ít nhất 70 phần trăm doanh thu kiếm được của 

cá nhân hoặc tổ chức được tạo ra thông qua phí 
phục vụ hoặc bán vé, phí sản xuất hoặc bồi hoàn 
sản xuất, hoặc bán đồ uống, thực phẩm hoặc 
hàng hóa tại sự kiện.

ĐỊNH NGHĨA: SỰ KIỆN TRỰC TIẾP ĐỘC LẬP HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.



7

• Một cá nhân hoặc tổ chức, trong vai trò là hoạt động 
kinh doanh chính, cung cấp vé cho sự kiện để công 
chúng mua trung bình không dưới 30 ngày trước ngày 
diễn ra sự kiện, trong đó đáp ứng cả hai điều sau:
o Là một hoạt động kinh doanh chính, tổ chức, 

quảng bá, sản xuất, quản lý, hoặc tổ chức các 
buổi hòa nhạc trực tuyến, buổi biểu diễn hài 
kịch, sản xuất chương trình sân khấu hoặc các sự 
kiện khác do các nghệ sĩ biểu diễn tại một địa 
điểm hội đủ điều kiện trong đó diễn ra cả hai 
điều sau đây:

i. Có áp dụng phí phục vụ (cover charge) 
thông qua vé hoặc phí vào cửa trước và

ii. Người biểu diễn được trả tiền.
o Những người biểu diễn được trả thù lao với một 

số tiền dựa trên phần trăm doanh thu, bảo đảm 
bằng văn bản hoặc hợp đồng tiêu chuẩn, hoặc 
thỏa thuận chính thức cùng có lợi khác

• Một cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng các tiêu chí sau 
đây:
o Là một hoạt động kinh doanh chính, tổ chức, 

quảng bá, sản xuất, quản lý, hoặc tổ chức các sự 
kiện thể thao tại một địa điểm hội đủ điều kiện 
trong đó diễn ra cả hai điều sau đây:

i. Có áp dụng phí phục vụ (cover charge) 
thông qua vé hoặc phí vào cửa trước

ii. Người biểu diễn được trả tiền.
o Ít nhất 70 phần trăm doanh thu kiếm được của 

cá nhân hoặc tổ chức được tạo ra thông qua phí 
phục vụ hoặc bán vé, phí sản xuất hoặc bồi hoàn 
sản xuất, hoặc bán đồ uống, thực phẩm hoặc 
hàng hóa tại sự kiện.

o Cá nhân hoặc tổ chức không phải là một liên 
đoàn lớn hoặc nhóm hoặc câu lạc bộ thể thao 
chuyên nghiệp và không thuộc sở hữu của một 
liên đoàn lớn hoặc nhóm hoặc câu lạc bộ thể 
thao chuyên nghiệp.

ĐỊNH NGHĨA: SỰ KIỆN TRỰC TIẾP ĐỘC LẬP HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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• Là một trong các tổ chức được loại trừ:
i. Các doanh nghiệp không có sự hiện diện trực tiếp tại 

tiểu bang và không có trụ sở tại tiểu bang.

ii. Các doanh nghiệp phi lợi nhuận không được đăng ký 
theo mục 501(c)(3), 501(c)(6) hoặc 501(c)(19).

iii. Các tổ chức chính phủ (ngoại trừ các bộ lạc người Mỹ 
bản địa) hoặc các văn phòng chính thức được lựa 
chọn.

iv. Các doanh nghiệp chủ yếu tham gia vào các hoạt 
động chính trị hoặc vận động hành lang, bất kể là tổ 
chức đó có được đăng ký theo mục 501(c)(3), 
501(c)(6) hoặc 501(c)(19) hay không.

v. Các doanh nghiệp, công ty đầu tư và nhà đầu tư thụ 
động nộp Mẫu Khai Thuế E (Schedule E) trên tờ khai 
thuế của họ.

CÁC DOANH NGHIỆP KHÔNG HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN
Bất kể nội dung của bốn trang trước đó, “sự kiện trực tiếp độc 
lập hội đủ điều kiện” không bao gồm các tổ chức đáp ứng bất 
kỳ điều này sau đây:

• Là một công ty giao dịch công khai, hoặc được sở hữu hoặc 
kiểm soát đa số bởi một công ty giao dịch công khai.

• Sở hữu hoặc điều hành các tổ chức ở nhiều hơn năm tiểu 
bang hoặc ở một quốc gia khác, hoặc được sở hữu bởi một 
tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức ở nhiều hơn 
năm tiểu bang hoặc ở một quốc gia khác.

• Tạo ra dưới 75 phần trăm tổng doanh thu kiếm được tại 
California.

• Cho thấy tỷ lệ phần trăm tổng doanh thu kiếm được suy 
giảm ở California là dưới 70 phần trăm, dựa trên kỳ báo cáo 
so với Quý 2, Quý 3 và Quý 4 của năm 2020, so với Quý 2, 
Quý 3 và Quý 4 của năm 2019.

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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x. Các doanh nghiệp có bất kỳ chủ sở hữu nào nắm giữ 
trên 10 phần trăm vốn cổ phần của doanh nghiệp 
đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí sau đây:
1. Trong vòng ba năm trước, chủ sở hữu đã bị kết tội 

hoặc đã có bản án dân sự chống lại với chủ sở hữu, 
hoặc đã có bất kỳ hình thức tạm tha hoặc quản chế 
nào đối với chủ sở hữu, bao gồm việc quản chế 
trước khi có phán quyết, vì tội lừa đảo hoặc phạm 
tội liên quan đến việc đạt được hoặc cố gắng đạt 
được, hoặc thực hiện giao dịch hoặc hợp đồng công 
khai ở liên bang, tiểu bang hoặc địa phương theo 
một giao dịch công khai, vi phạm quy định về chống 
độc quyền hoặc đấu thầu của liên bang hoặc tiểu 
bang hoặc thực hiện hành vi biển thủ, trộm cắp, giả 
mạo, hối lộ, làm sai lệch hoặc tiêu hủy hồ sơ, khai 
báo gian đối hoặc nhận tài sản ăn cắp.

2. Chủ sở hữu hiện bị một tổ chức chính quyền liên 
bang, tiểu bang hoặc địa phương truy tố hoặc buộc 
tội hình sự hoặc dân sự, với hành vi vi phạm bất kỳ 
tội nào được nêu trên đây.

CÁC DOANH NGHIỆP KHÔNG HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN
vi. Các tổ chức hoặc doanh nghiệp tài chính chủ yếu 

tham gia vào hoạt động cho vay, chẳng hạn như ngân 
hàng, công ty tài chính và công ty bao thanh toán.

vii. Các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động bất hợp 
pháp theo quy định của luật pháp liên bang, tiểu 
bang hoặc địa phương

viii. Các doanh nghiệp hạn chế sự bảo trợ vì bất cứ lý do 
nào chứ không phải do năng lực

ix. Các doanh nghiệp đầu cơ.

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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xiv. Các nhà thờ và tổ chức tôn giáo khác (bất kể là các tổ 
chức đó có hội đủ điều kiện theo mục 501(c)(3), 
501(c)(6) hoặc 501(c)(19) hay không), ngoại trừ 
trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em hoặc cơ sở giáo 
dục liên kết khác trong đó (i) trên 50% tổng doanh 
thu hàng năm thu được từ trường học, cơ sở chăm 
sóc trẻ em hoặc cơ sở giáo dục và (ii) khoản trợ cấp 
sẽ chỉ được sử dụng để trang trải các chi phí và phí 
tổn hợp lệ liên quan trực tiếp đến trường học, cơ sở 
chăm sóc trẻ em hoặc cơ sở giáo dục khác và không 
được sử dụng bất kỳ phần trợ cấp nào làm lợi nhuận 
thông thường hoặc chi phí chung cho nhà thờ hoặc 
tổ chức tôn giáo khác

Chủ sở hữu của nhiều tổ chức kinh doanh, cơ sở nhượng 
quyền kinh doanh, địa điểm, hội liên kết... không hội đủ điều 
kiện nhận nhiều khoản trợ cấp và chỉ được phép đăng ký một 
lần bằng cách sử dụng địa điểm trực tiếp độc lập hội đủ điều 
kiện có doanh thu cao nhất

CÁC DOANH NGHIỆP KHÔNG HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN
xi. Các công ty liên kết theo định nghĩa tại Mục 121.103, 

Tiêu đề 13 của Bộ Luật Quy Định Liên Bang

xii. Các doanh nghiệp hoạt động có tính chất khiêu dâm 
khiếm nhã, bao gồm doanh nghiệp trình diễn các 
buổi biểu diễn trực tiếp có tính chất khiêu dâm 
khiếm nhã và các doanh nghiệp thu được trực tiếp 
hoặc gián tiếp nhiều hơn mức tổng doanh thu tối 
thiểu thông qua việc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ, 
hoặc trình diễn bất kỳ sự phô bày hoặc trưng bày 
nào có tính chất khiêu dâm khiếm nhã

xiii. Các doanh nghiệp tham gia vào bất kỳ hoạt động xã 
hội không mong muốn nào hoặc hoạt động có thể 
được coi là có tính chất lợi dụng người khác, chẳng 
hạn như các doanh nghiệp cho thuê mua và các 
doanh nghiệp chuyển tiền mặt bằng séc

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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SỬ DỤNG HỢP LỆ NGÂN QUỸ
Số tiền trợ cấp theo mục này sẽ chỉ được sử dụng cho các chi 
phí phát sinh từ đại dịch COVID-19 và các hạn chế liên quan 
đến sức khỏe và sự an toàn, hoặc việc kinh doanh bị gián đoạn 
hoặc đóng cửa do đại dịch COVID-19, bao gồm những điều sau 
đây:

• Chi phí cho nhân viên bao gồm chi phí trả lương, phúc lợi 
chăm sóc sức khỏe, nghỉ ốm có trả lương, chi phí y tế hoặc 
nghỉ phép lo việc gia đình và phí bảo hiểm.

• Vốn lưu động và chi phí chung, bao gồm tiền thuê, phí tiện 
ích, tiền trả gốc và lãi vay thế chấp, nhưng không bao gồm 
các khoản trả trước thế chấp và nghĩa vụ nợ, bao gồm tiền 
gốc và tiền lãi, phát sinh trước ngày 01 tháng 3 năm 2020.

• Các khoản chi phí liên quan đến việc mở cửa lại hoạt động 
kinh doanh sau khi đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần do 
các hạn chế về sức khỏe và an toàn COVID-19 bắt buộc của 
tiểu bang và việc đóng cửa doanh nghiệp.

• Các khoản chi phí liên quan đến việc tuân thủ hướng dẫn của 
liên bang, tiểu bang hoặc địa phương về COVID-19 liên quan 
đến mở cửa lại với các quy định bắt buộc về an toàn, bao gồm 
nhưng không giới hạn thiết bị, rào chắn plexiglass, ăn uống 
ngoài trời, vật tư thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), xét nghiệm và 
chi phí huấn luyện nhân viên.

• Bất kỳ khoản chi phí liên quan đến COVID-19 nào khác chưa 
được đài thọ thông qua các khoản trợ cấp hoặc các khoản vay 
trợ cấp hoặc khoản cứu trợ khác thông qua các chương trình 
của liên bang, tiểu bang, quận hoặc thành phố.

• Bất kỳ khoản chi phí liên quan đến COVID-19 nào khác không 
phải là chi phí nhân lực cho phần Medicaid của tiểu bang, tiền 
thưởng cho nhân viên, tiền trợ cấp thôi việc, thuế, các khoản 
thanh toán hợp pháp, chi phí cá nhân hoặc các khoản chi phí 
khác không liên quan đến tác động của COVID-19, sửa chữa 
các hư hỏng đã được bảo hiểm chi trả, hoặc hoàn lại tiền cho 
các nhà tài trợ đối với các vật phẩm hoặc dịch vụ được tặng.

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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CÁC ƯU TIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Các khoản trợ cấp cho sự kiện trực tiếp độc lập hội đủ điều 
kiện sẽ được ưu tiên căn cứ tỷ lệ phần trăm giảm sút của tổng 
doanh thu kiếm được dựa trên kỳ báo cáo so với tổng doanh 
thu kiếm được tại California trong Quý 2, Quý 3, và Quý 4 năm 
2020 và tổng doanh thu kiếm được tại California trong Quý 2, 
Quý 3, và Quý 4 năm 2019.

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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HỒ SƠ PHẢI NỘP
Tất cả các tài liệu sau đây là bắt buộc và phải được tải lên Cổng Thông 
Tin:

1. Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn (PDF)
Đã hoàn thành và ký tên để tự xác nhận tính trung thực và chính 
xác mà quý vị đã cung cấp trong đơn đăng ký trên web và các tài 
liệu hỗ trợ.

2. Tình Hình Tài Chính Doanh Nghiệp (PDF)
• Tất cả các trang của tờ khai thuế liên bang cho 2019 của 

doanh nghiệp
• Tất cả các trang của tờ khai thuế California cho năm 2019 

của doanh nghiệp
• Tất cả các trang của tờ khai thuế liên bang cho 2020 của 

doanh nghiệp
• Tất cả các trang của tờ khai thuế California cho năm 2020 

của doanh nghiệp

3. ID do chính phủ cấp (PDF hoặc JPEG)
Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu (Không chấp nhận ID hết hạn)

4. Báo Cáo Tài Chính Giữa Kỳ (PDF)
• Báo cáo tài chính giữa kỳ cho Quý 2, Quý 3 & Quý 4 năm 2019
• Báo cáo tài chính giữa kỳ cho Quý 2, Quý 3 & Quý 4 năm 2020

5. Hồ sơ chính thức nộp cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang (phải còn hiệu 
lực) hoặc chính quyền địa phương, tùy từng trường hợp, đối với 
doanh nghiệp của quý vị chẳng hạn như một trong những tài liệu sau 
đây (PDF):
• Điều Lệ Thành Lập
• Giấy Chứng Nhận Tổ Chức
• Tên Đăng Ký Không Chính Thức
• Giấy Phép Kinh Doanh do Chính Phủ cấp (doanh nghiệp tư 

nhân không có tên chính thức)

6. Chỉ đối với tổ chức phi lợi nhuận: Thư Miễn Thuế IRS Gần Nhất 
(PDF)

7. LƯU Ý: Phải cung cấp hồ sơ nộp cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
California chứng minh rằng doanh nghiệp đã hoạt động kinh 
doanh hợp pháp tại Tiểu Bang California trước ngày 01 tháng 6 
năm 2019.

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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GIẤY CHỨNG NHẬN NỘP ĐƠN

Như một phần của quy trình đăng ký, quý vị sẽ phải tự 
xác nhận tính trung thực và chính xác của thông tin mà 
quý vị cung cấp trong đơn đăng ký trên web và các tài 
liệu hỗ trợ bằng cách ký Giẫy Chứng Nhập Nộp Đơn.

Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn sẽ được cung cấp dưới hình 
thức điện tử để quý vị tải xuống và hoàn thành. Giấy 
Chứng Nhận Nộp Đơn đã ký là một tài liệu bắt buộc 
trong quy trình trợ cấp này và sẽ cần phải được tải lên 
Cổng Thông Tin.

Quý vị có thể hoàn thành Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn 
theo hai cách:
1. Tải xuống và ký giấy chứng nhận bằng hình thức 

điện tử hoặc
2. In và hoàn thành mẫu đơn thủ công.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐƯƠNG ĐƠN LÀ TỔ 
CHỨC VÌ LỢI NHUẬN

NHẤP TẠI ĐÂY ĐỂ TẢI XUỐNG

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐƯƠNG ĐƠN LÀ PHI LỢI 
NHUẬN

NHẤP TẠI ĐÂY ĐỂ TẢI XUỐNG

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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GIẤY CHỨNG NHẬN NỘP ĐƠN

DOANH NGHIỆP VÌ LỢI NHUẬN TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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CÁCH HOÀN THÀNH MẪU ĐƠN ĐIỆN TỬ

Nhấp vào biểu tượng tải xuống       để tải xuống và lưu Giấy 
Chứng Nhận Nộp Đơn vào thiết bị của quý vị.

BƯỚC 1

Xác định Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn trên thiết bị của quý vị và 
mở tệp tin từ đó. Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn sẽ mở ở định 
dạng tệp tin PDF.

BƯỚC 2

1 2Tải xuống. Lưu.

Hoàn thành Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn bằng cách nhập tên viết tắt 
của quý vị bên cạnh tất cả các mục có đánh số và sau đó nhập chữ ký 
và thông tin kinh doanh của quý vị trên trang cuối cùng.

BƯỚC 3

Sau khi hoàn thành Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn, lưu giấy chứng nhận 
lại bằng cách vào File (Tệp tin) > Save (Lưu) hoặc nhấn CTRL+S trên 
bàn phím của quý vị để lưu Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn đã ký đầy đủ 
của quý vị.

BƯỚC 4

Tải lên Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn đã hoàn thành trong Cổng 
Thông Tin trong quá trình đăng ký.

BƯỚC 5

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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CÁCH HOÀN THÀNH ĐƠN THỦ CÔNG

In Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn bằng cách nhấp vào biểu tượng 
máy in     .

BƯỚC 1

Điền thông tin vào Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn bằng bút sẫm 
màu và chữ viết tay dễ đọc.

BƯỚC 2

Scan (quét) Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn đã hoàn thành và tải 
Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn lên Cổng Thông Tin.

BƯỚC 3

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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VÍ DỤ: TỜ KHAI THUẾ LIÊN BANG

2019 2020

DOANH NGHIỆP VÌ LỢI NHUẬN TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN

2019

Mẫu Đơn 1120 Mẫu Đơn 1065 Mẫu Đơn 1040

2020

Mẫu Đơn 1120 Mẫu Đơn 1065 Mẫu Đơn 1040

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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VÍ DỤ: TỜ KHAI THUẾ CALIFORNIA

DOANH NGHIỆP VÌ LỢI NHUẬN TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN

2019

Mẫu Đơn 100 Mẫu Đơn 565 Mẫu Đơn 540

2020

Mẫu Đơn 100 Mẫu Đơn 565 Mẫu Đơn 540

2019

Mẫu Đơn 199 RRF-1 CT-TR-1

2020

Mẫu Đơn 199 RRF-1 CT-TR-1

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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VÍ DỤ: ID DO CHÍNH PHỦ CẤP

GIẤY PHÉP LÁI XE

THẺ THƯỜNG TRÚ NHÂN 
NƯỚC NGOÀI

HỘ CHIẾU HOA KỲ

Các mẫu đơn sau đây ID sẽ KHÔNG được chấp 
nhận:
• ID hết hạn

• Thẻ xe buýt

• ID Trường học

• ID Hiệp hội

• Biển hiệu công việc

• Thẻ thư viện

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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VÍ DỤ: HỒ SƠ CHÍNH THỨC NỘP CHO TỔNG THƯ KÝ TIỂU BANG CALIFORNIA HOẶC 
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

ĐIỀU LỆ THÀNH LẬP GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC TÊN ĐĂNG KÝ KHÔNG CHÍNH 
THỨC

GIẤY PHÉP KINH DOANH
DO CHÍNH PHỦ CẤP

Đối với Doanh Nghiệp Tư Nhân
không có Tên Chính Thức

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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VÍ DỤ: THƯ MIỄN THUẾ (CHỈ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN)
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Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, vui lòng 
sử dụng Google Chrome trong toàn bộ quá trình 
nộp đơn.

Các trình duyệt web khác có thể không hỗ trợ giao 
diện của chúng tôi và có thể gây lỗi khi quý vị nộp 
đơn.

Nếu thiết bị của quý vị chưa cài Google Chrome, 
quý vị có thể tải tại 
https://www.google.com/chrome/

Trước khi quý vị nộp đơn, vui lòng thực hiện những 
việc sau đây trên Google Chrome:
1. Xóa sạch bộ nhớ đệm (Cache)
2. Sử dụng chế độ ẩn danh (Incognito)
3. Tắt trình chặn cửa sổ bật lên

DỮ LIỆU BỘ NHỚ ĐỆM
Dữ liệu lưu trong bộ nhớ đệm là thông tin đã được lưu trữ từ 
một trang web hoặc ứng dụng đã sử dụng trước đó và chủ yếu 
được sử dụng để giúp quá trình duyệt web nhanh hơn bằng 
cách tự động điền thông tin của quý vị. Tuy nhiên, dữ liệu lưu 
trong bộ nhớ đệm cũng có thể bao gồm thông tin lỗi thời như 
mật khẩu cũ hoặc thông tin mà quý vị đã nhập không đúng 
trước đó. Điều này có thể gây ra lỗi khi quý vị nộp đơn và có thể 
dẫn đến ứng dụng bị gắn cờ do có khả năng gian lận.

CHẾ ĐỘ ẨN DANH
Chế độ ẩn danh cho phép quý vị nhập thông tin một cách riêng 
tư và ngăn ngừa việc ghi nhớ hoặc lưu thông tin của quý vị vào 
bộ nhớ đệm.

TRÌNH CHẶN CỬA SỔ BẬT LÊN
Ứng dụng của chúng tôi gồm nhiều tin nhắn pop-up được sử 
dụng để xác nhận tính chính xác của thông tin mà quý vị cung 
cấp. Quý vị phải tắt trình chặn cửa sổ bật lên trên Google 
Chrome để xem các tin nhắn này.

MẸO #1

SỬ DỤNG GOOGLE CHROME

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.

https://www.google.com/chrome/
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CÁCH XÓA BỘ NHỚ ĐỆM

Mở cửa sổ Google Chrome mới, nhấp vào ba dấu chấm ở gốc phải 
trên cùng, và sau đó vào “Cài đặt” (Settting).

BƯỚC 1

Vào “Quyền Riêng Tư Và Bảo Mật” (Privacy and Security), và sau đó 
chọn “Xóa Dữ Liệu Duyệt Web” (Clear Browsing Data).

BƯỚC 2

Chọn “Xóa Dữ Liệu” (Clear Data).

BƯỚC 3

1

2

1

2

1

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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CÁCH BẬT CHẾ ĐỘ ẨN DANH

Nhấp vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải của trình duyệt, và 
sau đó chọn “Cửa sổ ẩn danh mới (New incognito window).” 
Trình duyệt sẽ mở một cửa sổ mới.

BƯỚC 1

1

2

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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CÁCH TẮT TRÌNH CHẶN CỬA SỔ BẬT LÊN

Mở cửa sổ Google Chrome mới, nhấp vào ba dấu chấm ở gốc phải 
trên cùng, và sau đó vào “Cài đặt” (Settting).

BƯỚC 1

Vào “Quyền Riêng Tư Và Bảo Mật” (Privacy and Security), và sau 
đó chọn “Cài Đặt Trang Web” (Site Settings).

BƯỚC 2

Chọn “Cửa Sổ Bật Lên và Chuyển Hướng" (Pop-up and Redirects). 
Nhấp vào nút này để nút chuyển sang màu xanh lam và trạng thái 
thay đổi từ “Bị chặn" (Blocked) sang "Cho phép" (Allowed).

BƯỚC 3

1

2

1

2

1

2

3

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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Để nộp đơn ký của quý vị, tất cả các tài liệu bắt 
buộc phải được tải lên Cổng Thông Tin.

Tài liệu phải rõ ràng, căn chỉnh thẳng hàng và 
không có hình nền gây rối mắt khi tải lên Cổng 
Thông Tin.

Lưu Ý Quan Trọng về Tải Lên Tài Liệu:
• Tất cả các tài liệu phải được gửi ở định dạng 

PDF Tất cả các tài liệu phải được gửi ở định 
dạng PDF. Quý vị có thể tải lên ID do chính phủ 
cấp ở định dạng JPEG hoặc PDF. Kích thước tệp 
phải dưới 15MB.

• Tên tệp KHÔNG THỂ chứa bất kỳ ký tự đặc biệt 
nào (!@#$%^&*()_+).

• Trường hợp tệp của quý vị có mật khẩu bảo vệ, 
quý vị sẽ cần nhập mật khẩu vào.

VÍ DỤ

Đúng:
Tài liệu rõ ràng và
được căn chỉnh thẳng hàng.

Không đúng:
1. Tài liệu không được căn chỉnh 

thẳng hàng.
2. Tài liệu ở phía trước cửa sổ 

(nền rối) và nhìn thấy một bàn 
tay trong ảnh.

ỨNG DỤNG QUÉT DI ĐỘNG
Nếu quý vị không có máy quét, chúng tôi khuyên quý vị sử dụng các ứng 
dụng di động miễn phí sau đây:

Genius Scan
Apple | Nhấp vào Đây để Tải xuống
Android | Nhấp vào Đây để Tải xuống

Adobe Scan
Apple | Nhấp vào Đây để Tải xuống
Android | Nhấp vào Đây để Tải xuống

MẸO #2
CHUẨN BỊ TÀI LIỆU CỦA QUÝ VỊ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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Hãy đảm bảo rằng quý vị đang sử dụng một địa 
chỉ email hợp lệ và email đó được ghi đúng trong 
đơn đăng ký. Các cập nhật và hướng dẫn bổ sung 
cho đơn đăng ký sẽ được gửi đến địa chỉ email mà 
quý vị cung cấp.

KHÔNG gửi đơn đăng ký mới nếu quý vị đã sử dụng 
một địa chỉ email không đúng và không hợp lệ. Việc 
gửi đơn đăng ký nhiều lần hoặc sử dụng một địa 
chỉ email không hợp lệ sẽ bị phát hiện là có khả 
năng gian lận và sẽ làm gián đoạn quá trình xem 
xét đơn đăng ký của quý vị.

Vui lòng liên hệ tổng đài của chúng tôi theo số 
(888) 984-1173 để được trợ giúp.

ĐỊA CHỈ EMAIL KHÔNG HỢP LỆ
Những địa chỉ email sau đây sẽ không được chấp nhận hoặc 
công nhận trong hệ thống của chúng tôi:

Email bắt đầu với info@
Ví dụ: info@mycompany.com

Emails ending with @contact.com hoặc @noreply.com
Ví dụ: mycompany@contact.com
Ví dụ: mycompany@noreply.com

MẸO #3

SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ EMAIL HỢP LỆ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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Quý vị sẽ cần nhập mã NAICS trong quá trình đăng ký.

Để hội đủ điều kiện cho khoản trợ cấp này, doanh nghiệp 
của quý vị phải thuộc một trong những Mã NAICS sau 
đây:
• 711211: Các Nhóm và Câu Lạc Bộ Thể Thao.
• 711310: Các Nhà Quảng Bá về Nghệ Thuật Biểu Diễn, 

Thể Thao và Các Sự Kiện Tương Tự có Cơ Sở Kinh 
Doanh.

• 711320: Các Nhà Quảng Bá về Nghệ Thuật Biểu Diễn, 
Thể Thao và Các Sự Kiện Tương Tự Không có Cơ Sở 
Kinh Doanh.

• 722410: Các Địa Điểm Đồ Uống (Đồ Uống Có Cồn).
• 722511: Khách Sạn Đầy Đủ Dịch Vụ.

Để xác nhận mã NAICS, quý vị hãy truy cập 
www.naics.com.

MẸO #4

TÌM MÃ NAICS CỦA QUÝ VỊ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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Các đối tác của Lendistry bao gồm các bên cho vay dựa 
theo vụ việc và các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn doanh 
nghiệp nhỏ và hỗ trợ kỹ thuật sẵn sàng trợ giúp cho các 
doanh nghiệp nhỏ với quá trình đăng ký, tải lên tài liệu và 
những công việc khác.  Các đối tác này bao gồm nhiều 
trung tâm doanh nghiệp nhỏ do Tiểu Bang California hỗ 
trợ ưu tiên việc mở rộng hỗ trợ kỹ thuật cho các nhóm 
doanh nghiệp chưa được trợ giúp.

Quý vị có thể lựa chọn bất kỳ Đối Tác nào mà quý vị thấy 
phù hợp nhất với nhu cầu của mình, vì đối tác cũng có thể 
cung cấp hỗ trợ tài chính khác cho quý vị, chẳng hạn như 
các khoản vay vốn lưu động, khoản vay mua thiết bị, cũng 
như hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp quý vị và doanh nghiệp 
của quý vị.

Xin vui lòng lưu ý rằng quyết định của quý vị sẽ không 
ảnh hưởng đến các cơ hội nhận được khoản trợ cấp.

MẸO #5

TÌM MỘT ĐỐI TÁC CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Để tìm hiểu thêm về các đối tác của chúng tôi, vui 
lòng truy cập:

https://cavenuesgrant.com/

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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Để đăng ký xin trợ cấp, truy cập 
www.cavenuesgrant.com và nhấp vào “Nộp Đơn Ngay”. 
Quý vị sẽ được chuyển đến Cổng Thông Tin đăng ký.

Trang web của chúng tôi cũng chứa nhiều nguồn lực 
nhằm giúp hướng dẫn quý vị thông qua toàn bộ quá trình 
đăng ký. Các nguồn lực bao gồm:
• Hướng dẫn về Chương Trình
• CHƯƠNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN ĐƠN ĐĂNG KÝ
• Tải xuống Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn
• Số và Giờ của Tổng Đài
• Danh sách Các Đối Tác
• Webinar đã lên lịch của Các Đối Tác (mở cho tất cả 

các đương đơn)
• Hỏi Đáp: Video theo Yêu Cầu

NỘP ĐƠN TẠI

WWW.CAVENUESGRANT.COM

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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Mọi đương đơn hội đủ điều kiện phải hoàn thành một đơn đăng ký 
mới và riêng rẽ cho California Venues Grant Program ngay cả khi họ 
đã gửi đơn đăng ký cho California Small Business COVID-19 Relief 
Grant Program.

1. Để bắt đầu đơn đăng ký mới, quý vị sẽ cần tạo một Tài Khoản 
Cổng Thông Tin mới. Nhấp vào “Bắt Đầu Đơn Đăng Ký” để bắt 
đầu quá trình này.

2. Hãy đăng ký địa chỉ email và số điện thoại của quý vị. Email và 
mật khẩu mà quý vị sử dụng tại đây sẽ là thông tin đăng nhập 
của quý vị vào Cổng Thông Tin, bởi vậy điều rất quan trọng là 
quý vị phải ghi lại những thông tin đó. Quý vị cũng sẽ cần nhập 
số điện thoại đi động thật và đang hoạt động trong mục này.

3. Mã xác nhận sẽ được gửi tới quý vị thông qua SMS/Tin nhắn văn 
bản, quý vị cần mã xác nhận này để hoàn thành việc đăng ký tài 
khoản của mình. Để bảo vệ quyền riêng tư và thông tin mà quý vị 
cung cấp, quý vị cũng sẽ cần mã xác nhận mỗi khi đăng nhập vào 
Cổng Thông Tin. Quý vị có thể phải trả phí dữ liệu và tin nhắn.

TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CỔNG THÔNG TIN MỚI Khả năng tiếp cận Lựa chọn ngôn 
ngữ

^

1

2

Hãy đăng ký email và 
số điện thoại của quý 

vị.

Chúng tôi đã gửi tin nhắn mã xác nhận đến +1 555-555-
5555

3

Nhập mã xác nhận.

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT?
• Tên
• Họ
• Email
• Địa chỉ cư trú
• Ngày sinh
• Số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế 

Cá Nhân (ITIN)1

• % Tỷ Lệ Sở Hữu
• Đối Tác Giới Thiệu2

• Số Điện Thoại Hay Dùng
• Chính sách SMS/Tin nhắn văn bản3

1. Bắt buộc phải đảm bảo là đương đơn không nằm trong danh sách OFAC.
2. Đối tác giới thiệu mà quý vị lựa chọn sẽ không ảnh hưởng đến đơn đăng ký của 

quý vị.
3. Đánh dấu ô này nếu quý vị muốn nhận cập nhật thông tin về đơn đăng ký trong 

quá trình duyệt xét thông qua SMS/Tin nhắn văn bản.

MỤC 1:

CHI TIẾT VỀ CHỦ SỞ HỮU Chi Tiết Về 
Chủ Sở Hữu

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

Thông Tin Kinh 
Doanh 2

Nhân Khẩu 
Học

Hỏi Đáp về Tiết 
Lộ Thông Tin

Thông Tin Tài 
Chính

Tải lên tài liệu

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT?
• Tên Doanh Nghiệp Hợp Pháp
• “Tên Kinh Doanh” hoặc tên "DBA" (nếu có)
• EIN Doanh Nghiệp (hoặc SSN chỉ đối với doanh 

nghiệp tư nhân)
• Địa Chỉ Doanh Nghiệp
• Số Điện Thoại Doanh Nghiệp
• Loại Hình Doanh Nghiệp (Vì lợi nhuận hoặc phi lợi 

nhuận)
• Loại Hình Pháp Nhân Doanh Nghiệp
• Tiểu Bang Thành Lập
• Ngày Bắt Đầu Hoạt Động Kinh Doanh
• Trang Web Doanh Nghiệp (nếu có)

Lưu ý: Cho mục đích nộp đơn đăng ký trên web, 
"doanh nghiệp" đề cập đến doanh nghiệp vì lợi 
nhuận hoặc tổ chức phi lợi nhuận.

MỤC 2:
PHẦN THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 1

Chi Tiết Về 
Chủ Sở Hữu

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

Thông Tin Kinh 
Doanh 2

Nhân Khẩu 
Học

Hỏi Đáp về Tiết 
Lộ Thông Tin

Thông Tin Tài 
Chính

Tải lên tài liệu

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT?
• Mục Đích Trợ Cấp
• Số Tiền Đề Nghị (Lưu ý: Số tiền quý vị đề nghị có 

thể khác với số tiền mà quý vị được chấp 
thuận.)

• Trợ cấp có tạo thêm việc làm mới không?
• Doanh Thu Hàng Năm cho năm 2019 (số liệu phải 

khớp với tờ khai thuế của quý vị)
• # của Nhân Viên Toàn Thời Gian
• # của Nhân Viên Bán Thời Gian
• # Việc Làm được Tạo Ra
• # Việc Làm được Duy Trì

Lưu ý: Cho mục đích nộp đơn đăng ký trên web, 
"doanh nghiệp" đề cập đến doanh nghiệp vì lợi 
nhuận hoặc tổ chức phi lợi nhuận.

MỤC 3:
PHẦN THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 2

Chi Tiết Về 
Chủ Sở Hữu

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

Thông Tin Kinh 
Doanh 2

Nhân Khẩu 
Học

Hỏi Đáp về Tiết 
Lộ Thông Tin

Thông Tin Tài 
Chính

Tải lên tài liệu

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT?
• Cơ sở khách hàng của quý vị là ai?

1. B2B: Doanh Nghiệp với Doanh Nghiệp
2. B2C: Doanh Nghiệp với Khách Hàng

• Doanh nghiệp của quý vị làm gì?
• Loại hình doanh nghiệp của quý vị là gì?
• Mã NAICS
• Phụ Nữ Làm Chủ? (Có hoặc Không)*
• Cựu Chiến Binh Làm Chủ? (Có hoặc Không)*
• Người Khuyết Tật Làm Chủ? (Có hoặc Không)*
• Chủng tộc của Đương Đơn*
• Dân tộc của Đương Đơn*
• Nhượng Quyền Thương Mại? (Có hoặc Không)*
• Vùng nông thôn? (Có hoặc Không)*

*Câu trả lời sẽ không ảnh hưởng đến tư cách hội đủ điều kiện.

MỤC 4:

NHÂN KHẨU HỌC Chi Tiết Về 
Chủ Sở Hữu

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

Thông Tin Kinh 
Doanh 2

Nhân Khẩu 
Học

Hỏi Đáp về Tiết 
Lộ Thông Tin

Thông Tin Tài 
Chính

Tải lên tài liệu

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT?
• Các câu hỏi về công bố thông tin sẽ giúp chúng 

tôi xác định được tư cách hội đủ điều kiện của 
quý vị. Hoàn thành tất cả các câu hỏi.

MỤC 5:

TIẾT LỘ THÔNG TIN Chi Tiết Về 
Chủ Sở Hữu

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

Thông Tin Kinh 
Doanh 2

Nhân Khẩu 
Học

Hỏi Đáp về Tiết 
Lộ Thông Tin

Thông Tin Tài 
Chính

Tải lên tài liệu

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.
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TẠI SAO CẦN THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA QUÝ VỊ?
Lendistry sử dụng công nghệ của bên thứ ba (Plaid) để thiết lập việc 

chuyển tiền ACH bằng cách kết nối tài khoản từ bất kỳ ngân hàng hoặc 

tổ chức tín dụng nào tại Hoa Kỳ đến một ứng dụng chẳng hạn như Cổng 

Thông Tin của Lendistry. Bên thứ ba không chia sẻ thông tin cá nhân của 

quý vị khi không được phép và không bán hoặc cho thuê thông tin cá 

nhân đó cho các công ty bên ngoài. Lendistry chỉ sử dụng công nghệ này 

để xác minh bảng sao kê ngân hàng của quý vị. Phương pháp xác minh 

ngân hàng này được ưu tiên nhưng không phải lúc nào cũng có thể áp 

dụng nếu tổ chức ngân hàng của quý vị không sử dụng phương pháp này 

thông qua nhà cung cấp. Trong trường hợp này, quý vị có thể xác minh 

tài khoản ngân hàng của mình sử dụng các phương pháp xử lý khác.

LƯU Ý QUAN TRỌNG
Mọi đương đơn, ngoại trừ doanh nghiệp tư nhân, phải sử dụng một tài 

khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân có 

thể sử dụng tài khoản ngân hàng dành cho cá nhân, nhưng tài khoản đó 

phải khớp với tên được nêu trong đơn đăng ký.

MỤC 6:

THÔNG TIN TÀI CHÍNH Chi Tiết Về 
Chủ Sở Hữu

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

Thông Tin Kinh 
Doanh 2

Nhân Khẩu 
Học

Hỏi Đáp về Tiết 
Lộ Thông Tin

Thông Tin Tài 
Chính

Tải lên tài liệu

Tiếp tục với 
Plaid.

Xác định tổ chức 
ngân hàng của 

quý vị.

Ký vào tài khoản 
ngân hàng trực 

tuyến của quý vị.

Xác nhận sự 
cho phép.

1 2 3 4
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MỤC 7:

TẢI LÊN TÀI LIỆU
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NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT?
• Chọn biểu tượng        tải lên để xác định tệp tài liệu 

trên thiết bị của quý vị.
• Nếu tệp tin có mật khẩu bảo vệ, chọn CÓ từ trình 

đơn (menu) thả xuống có ghi "Bảo Vệ Bằng Mật 
Khẩu?", và nhập mật khẩu cho tệp tin. Nếu tệp tin 
không có mật khẩu bảo vệ, chọn KHÔNG.

• Tình trạng sẽ thay đổi từ "Đã Yêu Cầu"
thành      "Đã Gửi".

• Quý vị hãy lặp lại các bước trên đây cho đến khi tất 
cả các tài liệu đã được tải lên. Ghi chú: Chỉ yêu cầu 
Thư Miễn Thuế đối với các tổ chức phi lợi nhuận.

Chọn CÓ nếu tệp tin được 
bảo vệ bằng mật khẩu.

Chọn KHÔNG nếu tệp tin 
không có mật khẩu.

Chi Tiết Về 
Chủ Sở Hữu

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

Thông Tin Kinh 
Doanh 2

Nhân Khẩu 
Học

Hỏi Đáp về Tiết Lộ 
Thông Tin

Thông Tin Tài 
Chính

Tải lên tài liệu
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DUYỆT XÉT
ĐƠN ĐĂNG KÝ CỦA QUÝ VỊ TRƯỚC KHI GỬI
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Sau khi quý vị đã hoàn thành tất cả các mục của đơn đăng ký trên 
web và đã tải lên các tài liệu bắt buộc, quý vị sẽ có thể duyệt xét các 
câu trả lời của mình trước khi gửi đơn đăng ký.
1. Nếu quý vị cần chỉnh sửa đơn đăng ký, nhấp vào “tôi có một số 

chỉnh sửa” và sửa bất kỳ lỗi nào.

2. Tiếp theo, đọc Các Điều Khoản Và Điều Kiện và đánh dấu vào ô 
đồng ý.

3. Nếu quý vị muốn duyệt xét và gửi đơn đăng ký sau đó, nhấp vào 
"Lưu và quay lại sau". Quý vị có thể đăng nhập vào Cổng Thông 
Tin vào bất kỳ thời điểm nào để quản lý đơn đăng ký của mình. 
Trong Cổng Thông Tin, quý vị sẽ có thể gửi đơn đăng ký chưa 
hoàn thành, tải lên tài liệu, liên kết thông tin ngân hàng và kiểm 
tra các cập nhật trạng thái.

4. Sau khi quý vị đã duyệt xét đơn đăng ký và xác nhận mọi thông 
tin mà quý vị đã cung cấp là chính xác, nhấp vào "Mọi thứ đều 
chính xác, Gửi Đơn Đăng Ký" để gửi đơn đăng ký của quý vị. Sau 
khi đã gửi đơn đăng ký, quý vị sẽ KHÔNG thể chỉnh sửa các 
câu trả lời của mình.

1

23 4

Lưu Ý Quan Trọng: Quý vị sẽ không thể gửi đơn đăng ký cho 
đến khi mọi mục đã được hoàn thành và tất cả các tài liệu 
bắt buộc đã được tải lên. Các đơn đăng ký chưa gửi đi sẽ 
không được chuyển tiếp đến giai đoạn tiếp theo và sẽ không
được duyệt xét sơ bộ về tư cách hội đủ điều kiện của 
Chương Trình.

Mọi thứ đều chính xác, Gửi Đơn Đăng Ký
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TÌNH TRẠNG ĐƠN ĐĂNG KÝ TRONG CỔNG THÔNG TIN
Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình đăng ký, quý vị có thể đăng nhập vào tài 
khoản Cổng Thông Tin để xem tình trạng đơn đăng ký của quý vị. Một khi đã 
được ký, quý vị có thể xem tình trạng đơn đăng ký của mình trên bảng điều 
khiển.

Tình trang của đơn đăng ký là do nhóm xác thực của Lendistry quyết định dựa 
trên đơn đăng ký trên web của quý vị và các tài liệu bắt buộc mà quý vị tải lên. 
Tổng đài của chúng tôi không có khả năng xác thực đơn đăng ký của quý vị và 
không thể thay đổi tình trạng của quý vị.

CHƯA HOÀN THÀNH
Ý nghĩa: Quý vị đã bắt đầu nộp đơn trực tuyến nhưng chưa hoàn thành đơn.
Quý vị cần làm gì: Đăng nhập vào Cổng Thông Tin và hoàn thành tất cả các mục 
trong đơn. Quý vị phải gửi đơn đã hoàn thành để xem xét trợ cấp.

ĐANG CHỜ QUY TRÌNH LỰA CHỌN
Ý nghĩa: Quý vị đã nộp đơn hoàn thành và đơn hiện đang được duyệt xét về tình 
trạng hợp lệ.
Quý vị cần làm gì: Kiểm tra email để xem thông báo về quyết định lựa chọn đối 
với quý vị. Quý vị sẽ được lựa chọn, đưa vào danh sách chờ hoặc không được lựa 
chọn để tiếp tục quy trình nộp đơn.

ĐANG DUYỆT XÉT, CHỜ XÁC THỰC
Ý nghĩa: Quý vị đáp ứng các yêu cầu hợp lệ tối thiểu của chương trình và đã 
được lựa chọn tiếp tục quy trình nộp đơn để tải lên các tài liệu yêu cầu. Việc 
được lựa chọn không bảo đảm việc được trợ cấp. Lendistry sẽ gửi email hoặc gọi 
điện cho quý vị để cập nhật về hồ sơ đăng ký của quý vị.
Quý vị cần làm gì: Tải lên tất cả các tài liệu bắt buộc ở định dạng PDF và theo dõi 
email để biết các cập nhật và/hoặc thực hiện theo yêu cầu (đừng quên kiểm tra 
hộp thư rác (spam) và thùng rác).

KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN
Ý nghĩa:Quý vị không đáp ứng các yêu cầu hợp lệ tối thiểu của chương trình và 
đơn của quý vị đã bị loại.
Quý vị cần làm gì: Nếu quý vị cho rằng đơn đăng ký của mình bị loại là do lỗi, vui 
lòng liên quan Tổng Đài của chúng tôi để được trợ giúp.

KHÔNG HOẠT ĐỘNG
Ý nghĩa: Quý vị đã bắt đầu đăng ký nhưng không hoàn thành được việc đăng ký 
và đã tải lên tất cả các tài liệu bắt buộc trong vòng 60 ngày. Đơn đăng ký của quý 
vị đã được xem là không hoạt động và sẽ không được duyệt xét nữa.
Quý vị cần làm gì: Nếu quý vị muốn tiếp tục quá trình đăng ký, vui lòng liên hệ 
Tổng Đài của chúng tôi để kích hoạt lại đơn đăng ký của quý vị.
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