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Đơn Xin Trợ Cấp Phục Hồi Doanh Nghiệp Nhỏ trong Quỹ 
Giảm Nhẹ và Phục Hồi Nhanh của LISC cho Bang 
Massachusetts  
 

Cảm ơn quý vị đã đề nghị Local Initiatives Support Corporation (LISC) trợ giúp. Thông tin trong đơn này 
sẽ được sử dụng để xác định điều kiện và khả năng cũng như cách thức LISC có thể hỗ trợ cho doanh 
nghiệp quý vị bằng nguồn tiền trợ cấp hỗ trợ khôi phục trước tác động tiêu cực của COVID-19. 
 
Mẫu đơn này tập hợp các thông tin sơ bộ cho doanh nghiệp tìm kiếm nguồn Trợ Cấp Phục Hồi Doanh 
Nghiệp (Small Business Recovery Grant) của LISC cho Bang Massachusetts. Trước khi xúc tiến, chúng tôi 
khuyến nghị các bên hưởng ứng tham khảo trang web của chúng tôi để biết các thông tin cập nhật mới 
nhất:  
www.lisc.org/boston/covid-19/small-business-recovery-grant-program 
 
Xin lưu ý, nguồn tiền trợ cấp là có hạn và có tính cạnh tranh cao. Nếu doanh nghiệp được tài trợ, LISC có 
quyền tài trợ số tiền ít hơn số tiền được yêu cầu.  
 
Vui lòng gửi email về LISCBostonapp@lisc.org khi có câu hỏi và để được điều giải. Tất cả các nội dung 
trao đổi sẽ được thực hiện qua email. 
 
ĐIỀU KIỆN NHẬN TÀI TRỢ: Để đủ điều kiện nhận tài trợ, doanh nghiệp của quý vị phải  

• là một doanh nghiệp nhỏ hoạt động vì lợi nhuận, có địa chỉ và cơ sở hoạt động tại bang 
Massachusetts 

• đã hoạt động được tối thiểu 2 năm  
• có doanh thu năm 2019 không quá 1,5 triệu USD 

 
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NỘP ĐƠN: Người nộp đơn chỉ được nộp đơn cho một công ty. Mỗi doanh 
nghiệp được giới hạn ở một khoản trợ cấp trên mỗi ID thuế doanh nghiệp. Điều kiện nhận tài trợ căn cứ 
trên bộ hồ sơ chính xác và hoàn thiện. Hồ sơ không hoàn thiện có thể không được xem xét hay cân nhắc 
tài trợ. Nếu được tài trợ, doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm giấy tờ để xác minh và sàng lọc. Các loại giấy 
tờ này có thể bao gồm: Mã Số Thuế (TIN)/Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN), Số Định Danh Hãng Sở (EIN), Số An 
Sinh Xã Hội (SSN) và/hoặc Tờ Khai Thuế (Tax Returns). Các tổ chức phi lợi nhuận không đủ điều kiện nộp 
đơn ở vòng này.   
 
Nếu được tài trợ, xin lưu ý rằng LISC có thể liên hệ với doanh nghiệp/người nộp đơn đó nhằm mục đích 
quảng bá. LISC có thể theo dõi và tiến hành hoạt động đánh giá được tài trợ từ nguồn Trợ Cấp Phục Hồi 
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Doanh Nghiệp Nhỏ. Hoạt động đánh giá này có thể bao gồm xem xét các dữ liệu định tính và định lượng 
cần thiết để hiểu tác động của khoản tài trợ. 
 
QUYỀN RIÊNG TƯ: Thông tin được cung cấp qua quá trình nộp đơn thuộc trách nhiệm của mỗi người 
nộp đơn. Hồ sơ được nộp qua cổng thông tin được giữ bí mật với công chúng nói chung và tất cả những 
người nộp đơn khác. Người nộp đơn không quy trách nhiệm cho LISC, các đơn vị liên kết, thành viên, đối 
tác và nhân viên của LISC cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hay phí tổn dưới bất kỳ hình thức nào liên 
quan đến việc sử dụng hay tính đầy đủ, chính xác hoặc hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào được tải 
trong mẫu đơn. Tham khảo Chính Sách về Quyền Riêng Tư của LISC để biết thêm chi tiết: 
www.lisc.org/about-us/privacy-policy  
 
XUNG ĐỘT LỢI ÍCH: Các giám đốc, nhân sự chủ chốt và người lao động của LISC cũng như thành viên 
trong gia đình của những cá nhân đó (vợ/chồng, cha mẹ, con cái, cháu nội/ngoại, chắt nội/ngoại và 
vợ/chồng của con cái, cháu nội/ngoại và chắt nội/ngoại) không đủ điều kiện nộp đơn hay xin trợ cấp.    
  
HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN: Vui lòng lưu nội dung đã điền trong một văn bản khác trước khi nộp. Trang 
web này sẽ không lưu dữ liệu của quý vị nếu quý vị rời khỏi trang web hay bị gián đoạn kết nối Internet 
trước khi hoàn thành và nộp đơn. 

 
 

1. Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện nêu trên. (Trắc Nghiệm) 
• Có 
• Không 

 
2. Tôi xác nhận rằng cả tôi và bất kỳ người nào trong gia đình tôi(vợ/chồng, cha mẹ, con cái, cháu 

nội/ngoại, chắt nội/ngoại và vợ/chồng của con cái, cháu nội/ngoại và chắt nội/ngoại) đều không 
phải là giám đốc, nhân sự chủ chốt hay người lao động của LISC cũng như thành viên trong gia 
đình của các cá nhân đó. (Trắc Nghiệm) 
• Có 
• Không 

 
3. Thông Tin Doanh Nghiệp (Ô Trống Điền Văn Bản) 
Tên Hợp Pháp của Doanh Nghiệp 
Đang Hoạt Động với Tư Cách (DBA) (nếu không có, điền Không áp dụng) 
Địa Chỉ Kinh Doanh (Dòng 1) 
Địa Chỉ Kinh Doanh (Dòng 2) (nếu không có, điền Không áp dụng) 
Thành Phố/Thị Trấn 
Tiểu Bang 
Mã ZIP/Bưu Chính  
Tên hợp pháp của chủ doanh nghiệp là gì? 
Trang Web của Doanh Nghiệp (Nếu không có, điền Không áp dụng) 
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4. Người Liên Hệ của Doanh Nghiệp (Ô Trống Điền Văn Bản) 
Tên 
Họ 
Địa Chỉ Email 
Số Điện Thoại 
Vai trò của quý vị đối với doanh nghiệp là gì? (Chủ sở hữu hoặc vai trò khác – vui lòng nêu rõ) 
 
 
5. Cơ Cấu Pháp Lý của Doanh Nghiệp (Trình Đơn Thả Xuống) 

• Tập Đoàn 
• Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
• Công Ty Hợp Danh (Hữu Hạn hoặc Thông Thường) 
• Doanh Nghiệp Đơn Doanh 
• Khác (vui lòng nêu rõ) 

 
 
6. Ngành Nghề Chính của quý vị là gì? (Trắc Nghiệm)  

• Trông Trẻ 
• Xây Dựng 
• Sáng Tạo/Nghệ Thuật 
• Phân Phối/Hậu Cần/Kho Bãi 
• Giải Trí 
• Canh Tác/Nông Nghiệp 
• Sức Khỏe Thể Chất và Tinh Thần 
• Sản Xuất 
• Dịch Vụ Cá Nhân (hiệu cắt tóc, tiệm làm móng, dịch vụ vệ sinh, cảnh quan, v.v.) 
• Dịch Vụ Chuyên Môn 
• Nhà Hàng/Ăn Uống 
• Bán Lẻ 
• Khác (vui lòng nêu rõ) 

 
 
7. Số Năm Hoạt Động (Nếu dưới 2 năm thì doanh nghiệp không đủ điều kiện.) (Trình Đơn Thả Xuống) 

• 2 – 5 năm 
• 6 – 9 năm 
• 10 năm trở lên 

 
8. Tổng thu nhập của doanh nghiệp quý vị trong năm dương lịch 2019 từ ngày 01/01/2019 đến 
31/12/2019) là bao nhiêu? (Nếu trên 1,5 triệu USD thì doanh nghiệp không đủ điều kiện.) (Trình Đơn 
Thả Xuống) 

• Dưới 100.000 USD 
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• Từ 100.000 đến 299.999 USD 
• Từ 300.000 đến 499.999 USD 
• Từ 500.000 đến 999.999 USD 
• Từ 1.000.000 đến 1.500.000 USD 

 
 
9. Với hiểu biết tốt nhất của quý vị, doanh nghiệp của quý vị đã tuyển dụng bao nhiêu người lao động 
TOÀN THỜI GIAN (tính cả quý vị) tính đến THÁNG 1 NĂM 2020? (35 giờ/tuần trở lên) (Trình Đơn Thả 
Xuống) 

• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 
• Trên 10 

 
 
10. Với hiểu biết tốt nhất của quý vị, doanh nghiệp của quý vị đã tuyển dụng bao nhiêu người lao 
động BÁN THỜI GIAN (tính cả quý vị) tính đến THÁNG 1 NĂM 2020? (Dưới 35 giờ/tuần) (Trình Đơn 
Thả Xuống) 

• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 
• Trên 10 
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11. Với hiểu biết tốt nhất của quý vị, doanh nghiệp của quý vị đã tuyển dụng bao nhiêu người lao 
động TOÀN THỜI GIAN (tính cả quý vị) tính đến THÁNG 4 NĂM 2020? (35 giờ/tuần trở lên) (Trình Đơn 
Thả Xuống) 

• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 
• Trên 10 

 
 
12. Với hiểu biết tốt nhất của quý vị, doanh nghiệp của quý vị đã tuyển dụng bao nhiêu người lao 
động BÁN THỜI GIAN (tính cả quý vị) tính đến THÁNG 4 NĂM 2020? (Dưới 35 giờ/tuần) (Trình Đơn 
Thả Xuống) 

• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 
• Trên 10 

 
 
Câu hỏi tiếp theo yêu cầu dữ liệu kinh tế – xã hội liên quan đến chủ doanh nghiệp và không bắt buộc 
phải trả lời. Vui lòng cung cấp thông tin dựa trên cách doanh nghiệp tự nhận diện bản thân. 
 
13. Quý vị có xem doanh nghiệp của quý vị là thuộc sở hữu của nhóm đối tượng nhân chủng học 
không tiêu biểu không? (Nếu có, hãy đánh dấu tất cả các đáp án phù hợp.) (Hộp Kiểm) 

• Doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thuộc giới LGBTQ+ 
• Doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thuộc nhóm dân tộc thiểu số 
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• Doanh nghiệp thuộc sở hữu của cựu chiến binh 
• Doanh nghiệp thuộc sở hữu của nữ giới 
• Không, tôi không xem doanh nghiệp của mình là thuộc sở hữu của nhóm đối tượng nhận chủng 

học không tiêu biểu. 
• Nhóm đối tượng nhân chủng học không tiêu biểu khác (vui lòng nêu rõ): __________________ 

 
 
14. Quý vị biết về chương trình này từ đâu? (Trắc Nghiệm) 

• Citizens Bank 
• LISC 
• Tổ Chức Hỗ Trợ Doanh Nghiệp khác  
• Tin Tức 
• Công Cụ Tìm Kiếm 
• Mạng Xã Hội 
• Khác (vui lòng nêu rõ): _______________________ 

 
 
15. Quý vị vẫn có thể bán sản phẩm/dịch vụ của mình? (Trắc Nghiệm) 

• Có 
• Không 

 
 
16. Ước tính mức giảm doanh thu mà doanh nghiệp của quý vị đã gặp phải do COVID-19 (Trình Đơn 
Thả Xuống) 

• Dưới 10% 
• 10 – 20% 
• 21 – 30% 
• 31 – 40% 
• 41 – 50% 
• 51 – 60% 
• 61 – 70% 
• 71 – 80% 
• 81 – 90% 
• 91 – 100% 
• Chưa thể cho biết. 
Ước tính mức giảm doanh thu theo tháng của quý vị (nếu có) (Số Thập Phân) 

 
 
17. COVID-19 đã gây ra tác động nào lên các vấn đề sau? (Vui lòng nêu rõ nếu có.) (Ô Trống Điền Văn 
Bản) 

• Trả lương cho người lao động 
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• Cung cấp phúc lợi cho người lao động 
• Giữ chân người lao động 
• Hàng tồn kho 
• Tiền thuê nhà 
• Chi phí vận hành khác 
• Trả nợ 
• Doanh số 
• Trả tiền cho nhà cung cấp 
 
 

18. Quý vị có cung cấp sản phẩm hay dịch vụ thay thế liên quan đến COVID-19 không? (Đánh dấu tất 
cả các đáp án phù hợp.) (Hộp Kiểm) 

• Giao hàng tận nhà 
• Đến lấy hàng tại cửa hàng 
• Dịch vụ trực tuyến 
• Dịch vụ không tiếp xúc khác 
• Giờ làm xen kẽ hoặc hạn chế 
• Phương thức bày bán sản phẩm khác 
• Không áp dụng 
• Khác (vui lòng nêu rõ) 

 
 
19. Quý vị sở hữu hay thuê không gian kinh doanh hiện tại? (Trắc Nghiệm) 

• Sở Hữu (Bất Động Sản Thương Mại) 
• Thuê  
• Kinh Doanh Tại Nhà 
• Khác (vui lòng nêu rõ) 
 

 
20. Nếu quý vị thuê không gian kinh doanh hiện tại, bên cho thuê có hạ giá hay cho hoãn trả trả tiền 
thuê không? (Trắc Nghiệm) 

• Có 
• Không 
• Không áp dụng 

 
 
21. Doanh nghiệp quý vị có yêu cầu hay được gia hạn, hoãn, miễn hay nhận được hình thức giảm nhẹ 
nào khác từ bên cho vay nào hay không? (Trắc Nghiệm) 

• Có 
• Không 
• Không áp dụng 
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Nếu có, vui lòng nêu rõ. (Trường Ý Kiến) 
 
 
22. Số tiền cần thiết để quản lý nhu cầu trước mắt (số tiền tối đa 10.000 USD) (Trình Đơn Thả Xuống) 

• 1.000 USD 
• 2.500 USD 
• 5.000 USD 
• 7.500 USD 
• 10.000 USD 

 
Xin Lưu Ý: LISC có quyền cung cấp số tiền ít hơn số tiền được yêu cầu. LISC có quyền cung cấp khoản 
tài trợ mà chúng tôi coi là cần thiết nhất. 
 
 
23. Số tiền trợ cấp này sẽ giúp tôi... (Đánh dấu tất cả các đáp án phù hợp.) (Hộp Kiểm) 

• Thanh toán lương/phúc lợi để hỗ trợ và giữ chân người lao động  
• Trang trải tiền thuê bất động sản đang thuê  
• Trang trải các khoản phải trả/chi phí vận hành 
• Thay thế/chuẩn bị hàng tồn kho cho hoạt động đang diễn ra 
• Khác (vui lòng nêu rõ) ____________________________________________________ 

 
 
24. Số tiền này sẽ duy trì doanh nghiệp trong bao lâu? (Trắc Nghiệm) 

• Dưới 1 tháng 
• 1 – 2 tháng 
• 3 – 4 tháng 
• Trên 4 tháng 

 
 
25. Vui lòng nêu rõ quý vị có tham gia một trong các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp sau đây không: 
(Trình Đơn Thả Xuống) 

• LƯU Ý: Trình đơn thả xuống sẽ liệt kê tại đây các Đối Tác trong Tổ Chức Hỗ Trợ Doanh Nghiệp. 
• Không có 

 
 
26. Quý vị có cho phép chúng tôi chia sẻ đơn của quý vị với tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp này không? 
(Thông tin được bảo vệ để không bị tiết lộ theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư của LISC, bao gồm 
“thông tin cá nhân được bảo vệ”, sẽ không bị chia sẻ.) (Trắc Nghiệm) 

• Có 
• Không 
• Không áp dụng 
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27. Quý vị đã nộp đơn tham gia bất kỳ chương trình Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business 
Assistance, SBA) nào sau đây chưa? (Đánh dấu tất cả các đáp án phù hợp.) (Hộp Kiểm) 

• Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (Paycheck Protection Program, PPP): 
www.sba.gov/document/sba-form--paycheck-protection-program-borrower-application-form 

• Khoản Vay Thảm Họa Thiệt Hại Kinh Tế (Economic Injury Disaster Loan) Khẩn Cấp Nhận Tiền 
Trước: www.sba.gov/disaster-assistance/coronavirus-covid-19#  

• Chương Trình Thí Điểm Khoản Vay Cầu Nối Nhanh (Express Bridge Loans Pilot Program) của SBA: 
www.sba.gov/document/support--express-bridge-loan-pilot-program-guide 

• Không, nhưng tôi có kế hoạch nộp đơn 
• Không. Tôi không có kế hoạch nộp đơn (vui lòng giải thích dưới đây):____________________ 

 
 
28. Quý vị có từng nộp đơn xin hỗ trợ thêm từ bất cứ nguồn nào dưới đây không? (Đánh dấu tất cả 
các đáp án phù hợp.) (Hộp Kiểm) 

• Khoản vay hoặc khoản hỗ trợ công trong khu vực 
• Khoản hỗ trợ khác của liên bang 
• Khoản hỗ trợ tư nhân 
• Không có 
• Khoản hỗ trợ khác (vui lòng mô tả) 

 
 
29. Quý vị có kế hoạch nộp đơn xin hỗ trợ thêm từ bất cứ nguồn nào dưới đây không? (Đánh dấu tất 
cả các đáp án phù hợp.) (Hộp Kiểm) 

• Khoản vay hoặc khoản hỗ trợ công trong khu vực 
• Khoản hỗ trợ khác của liên bang 
• Khoản hỗ trợ tư nhân 
• Không có 
• Khoản hỗ trợ khác (vui lòng mô tả) 

 
 
30. Quý vị có từng nhận bất kỳ hình thức hỗ trợ doanh nghiệp (phi tiền tệ) nào sau đây do COVID-19 
không? (Đánh dấu tất cả các đáp án phù hợp.) (Hộp Kiểm) 

• Lên Kế Hoạch Chiến Lược hoặc Vận Hành 
• Hoạt Động Kinh Doanh Liên Tục / Lên Kế Hoạch trước Thảm Họa 
• Truyền Thông / Tiếp Thị / Truyền Thông Xã Hội 
• Hướng Dẫn Liên Quan Đến Các Biện Pháp Giao Hàng hoặc Đến Lấy Hàng An Toàn 
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• Trợ Giúp trong việc Hỗ Trợ Tinh Thần cho Nhân Viên 
• Hỗ Trợ Xác Định Trang Bị Bảo Hộ cho Người Lao Động trong Lĩnh Vực Thiết Yếu 
• Hỗ Trợ về Nhân Sự 
• Tư Vấn Bảo Hiểm 
• Hỗ Trợ Pháp Lý 
• Hỗ Trợ Đồng Cấp / Xây Dựng Mạng Lưới 
• Hướng Dẫn Vệ Sinh 
• Hỗ Trợ Xây Dựng Hướng Dẫn Vệ Sinh  
• Dịch Vụ Biên Dịch 
• Hỗ Trợ Xây Dựng Trang Web 
• Không có 
• Khác (vui lòng mô tả) _____________________________ 

 
 
31. Vui lòng cho biết quý vị đã nhận sự hỗ trợ dành cho doanh nghiệp này ở đâu (nếu có). (Ô Điền Văn 
Bản) 
 
 
32. Quý vị vẫn cần đến hình thức hỗ trợ doanh nghiệp nào sau đây để xoay xở vượt qua và vươn lên 
sau ảnh hưởng của dịch COVID-19? (Đánh dấu tất cả các đáp án phù hợp.) (Hộp Kiểm) 

• Lên Kế Hoạch Chiến Lược hoặc Vận Hành 
• Hoạt Động Kinh Doanh Liên Tục / Lên Kế Hoạch trước Thảm Họa 
• Truyền Thông / Tiếp Thị / Truyền Thông Xã Hội 
• Hướng Dẫn Liên Quan Đến Các Biện Pháp Giao Hàng hoặc Đến Lấy Hàng An Toàn 
• Trợ Giúp trong việc Hỗ Trợ Tinh Thần cho Nhân Viên 
• Hỗ Trợ Xác Định Trang Bị Bảo Hộ cho Người Lao Động trong Lĩnh Vực Thiết Yếu 
• Hỗ Trợ về Nhân Sự 
• Tư Vấn Bảo Hiểm 
• Hỗ Trợ Pháp Lý 
• Hỗ Trợ Đồng Cấp / Xây Dựng Mạng Lưới 
• Hướng Dẫn Vệ Sinh 
• Hỗ Trợ Xây Dựng Hướng Dẫn Vệ Sinh  
• Dịch Vụ Biên Dịch 
• Hỗ Trợ Xây Dựng Trang Web 
• Không có 
• Khác (vui lòng mô tả) _____________________________ 

 
 
33. Về những tác động của dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp của mình, quý vị còn có thông tin nào 
khác muốn chia sẻ không? (Ô Điền Văn Bản) 
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Chương Trình Trợ Cấp Phục Hồi Doanh Nghiệp Nhỏ của LISC dành cho Đơn Đã Nộp tại Bang 
Massachusetts! 
 
Cảm ơn quý vị đã nộp đơn. Tất cả những người nộp đơn vui lòng chờ kết quả qua email.  
Hãy thường xuyên theo dõi trang web của chúng tôi để biết các tin tức cập nhật về Chương Trình Trợ 
Cấp Phục Hồi Doanh Nghiệp Nhỏ của LISC cho Bang Massachusetts: www.lisc.org/boston/covid-
19/small-business-recovery-grant-program  
 
Vui lòng gửi email về LISCBostonapp@lisc.org nếu có câu hỏi chưa được giải đáp trên trang web. Chúng 
tôi thường xuyên giám sát tài khoản email này và cập nhật mục Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) trên trang 
web theo đó. 
 
Với các câu hỏi về bảo mật dữ liệu, vui lòng xem Chính Sách về Quyền Riêng Tư của LISC: 
www.lisc.org/about-us/privacy-policy   
 


