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Đơn Xin Trợ Cấp Cứu Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ LISC 
 

Mẫu đơn này nắm bắt thông tin sơ bộ cho một doanh nghiệp đang tìm kiếm Khoản Trợ Cấp Cứu 
Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ. Trước khi tiếp tục, chúng tôi khuyên người trả lời nên đọc CÂU HỎI 
THƯỜNG GẶP trực tuyến để biết thêm thông tin về vòng này của Khoản Trợ Cấp Cứu Trợ 
Doanh Nghiệp Nhỏ. 
 
Điều Khoản và Điều Kiện: Người nộp đơn có thể nộp đơn một lần cho vòng này và chỉ nộp cho 
một doanh nghiệp. Đối với chủ doanh nghiệp có nhiều doanh nghiệp, vui lòng hoàn thành đơn 
này dựa trên doanh nghiệp lớn nhất mà bạn sở hữu. Mỗi khoản tài trợ được giới hạn ở một khoản 
trợ cấp cho mỗi ID thuế cá nhân và doanh nghiệp. Quyết định cấp tài trợ sẽ được thực hiện cho 
các doanh nghiệp đủ điều kiện và tính đủ tiêu chuẩn dựa trên việc nộp đơn chính xác và đầy đủ. 
 
Ưu tiên sẽ được dành cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thiểu số, phụ nữ và cựu 
chiến binh. Tất cả những người được cấp tài trợ sẽ phải chứng nhận rằng họ đang thúc đẩy lợi 
ích tốt nhất của cộng đồng và bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cuộc khủng hoảng COVID-19. Các tổ 
chức phi lợi nhuận không đủ điều kiện nộp đơn này. 
 
Việc được chọn vào vòng cuối cùng không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được một khoản trợ cấp. 
Khi được chọn vào vòng cuối, bắt buộc phải có các tài liệu bổ sung để sàng lọc và xác minh thông 
tin doanh nghiệp nhằm thẩm định doanh nghiệp, do nguồn tài trợ yêu cầu. Việc này bao gồm tìm 
kiếm lý lịch doanh nghiệp mà chúng tôi sẽ tiến hành và gửi W9 và thông tin ngân hàng phù hợp 
để nhận tài trợ. 
 
Quyền riêng tư: Thông tin được cung cấp thông qua quy trình nộp đơn là trách nhiệm của mỗi 
người nộp đơn. Các đơn gửi đến cổng thông tin vẫn được giữ bảo mật cho công chúng và bất kỳ 
người nộp đơn nào. Người nộp đơn sẽ không để LISC, các chi nhánh, thành viên, đối tác và nhân 
viên của LISC hoặc Verizon chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, phí hoặc chi phí nào, 
liên quan đến việc sử dụng hoặc tính đầy đủ, chính xác của bất kỳ thông tin nào được tải lên 
trong mẫu đơn. Xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của LISC để biết thêm chi tiết. Dữ liệu được 
nhập vào mẫu đơn bảo mật này sử dụng FormAssembly. Thông tin thêm. 
 
Xung Đột Lợi Ích: Giám đốc, cán bộ và nhân viên và nhà thầu hiện tại của LISC, và các thành 
viên gia đình của những cá nhân đó (vợ/chồng, cha mẹ, con, cháu, chắt, và vợ/chồng của con, 
cháu, và chắt) không đủ điều kiện để nộp đơn hoặc tìm kiếm khoản tài trợ. 
 
Công khai: Nếu được trợ cấp, xin lưu ý rằng thông tin đơn đăng ký, tên, báo cáo, và các thông tin 
khác được cung cấp trong quá trình trợ cấp của doanh nghiệp/người nộp đơn có thể sẽ được sử 

CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH THAM KHẢO. ĐỂ NỘP 
ĐƠN, BẠN PHẢI HOÀN THÀNH ĐƠN ĐĂNG KÝ 
TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI: 
https://www.research.net/r/LISCreliefgrant 

 

https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/


2  

dụng thông báo rằng LISC có thể liên hệ với họ vì các mục đích quảng cáo trong tất cả các hình 
thức và phương tiện và LISC và/hoặc nhà tài trợ chương trình có thể sẽ liên hệ với doanh 
nghiệp/người nộp đơn vì những mục đích như vậy. Người nộp đơn cấp cho LISC và nhà tài trợ 
dự án một giấy phép vĩnh viến để sử dụng những thông tin này mà không cần thù lao thêm (trừ 
khi bị pháp luật cấm), và không có quyền xem xét/hoặc phê duyệt những nội dung như vậy. Cho 
đến khi được thông báo, người nộp đơn không được đồng ý chia sẻ công khai bất kỳ trạng thái là 
người vào vòng chung kết, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các nền tảng truyền thông xã 
hội, phương tiện tin tức, hoặc ấn phẩm địa phương. 
 
Giám sát: LISC có thể giám sát và tiến hành một hoạt động đánh giá được tài trợ bởi chương 
trình Trợ Cấp Cứu Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ của LISC. Hoạt động này có thể liên quan đến việc 
xem xét dữ liệu định lượng hoặc định tính cần thiết để hiểu về tác động của số tiền trợ cấp. 
 
Hướng Dẫn Nộp: Chúng tôi khuyên rằng trước khi hoàn thành và nộp đơn trực tuyến, người trả 
lời lưu câu trả lời của họ trong một tài liệu sao lưu riêng, vì tác vụ của bạn có thể không được lưu 
nếu bạn rời khỏi trang web trước khi nộp đơn. Bạn cũng có thể mất tác vụ của mình nếu internet 
bị ngắt kết nối hoặc do các sự cố trình duyệt web tiềm ẩn khác. Chúng tôi không thể chấp nhận 
các thay đổi đối với đơn của bạn sau khi đơn đã được nộp, vì vậy vui lòng xem xét cẩn thận. 
 
 
Bạn sẽ thấy một trang xác nhận sau khi hoàn thành thành công đơn này. 
 
* 1. Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện được nêu ở trên: 

 
Có  
Không 

 
___________________________________________________________________________ 
 

Đơn Xin Trợ Cấp Cứu Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ LISC 
 
Thông Tin về Người Nộp Đơn 
 
* 2. Bạn có hoàn thành đơn này thay mặt cho doanh nghiệp không? 
 

Có 
Không, Tôi là chủ doanh nghiệp. 

 
___________________________________________________________________________ 
 

Đơn Xin Trợ Cấp Cứu Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ LISC 
 
 
Hãy sẵn sàng cung cấp thông tin cho chủ sở hữu doanh nghiệp chính. 
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___________________________________________________________________________ 
 

Đơn Xin Trợ Cấp Cứu Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ LISC 
 
 
Thông Tin Chung về Doanh Nghiệp 
Xin lưu ý: chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ chỉ có thể nộp đơn cho một doanh nghiệp. Đối với chủ sở 
hữu doanh nghiệp có nhiều doanh nghiệp, vui lòng hoàn thành đơn này dựa trên doanh nghiệp 
lớn nhất mà chủ doanh nghiệp sở hữu. Mỗi khoản tài trợ được giới hạn ở một khoản trợ cấp cho 
mỗi ID thuế cá nhân và doanh nghiệp. 
 
* 3. Thông Tin Chủ Sở Hữu Doanh Nghiệp Chính 
 

Tên 
Tên Đệm 
Họ 

 
* 4. Email Chính để Liên Lạc 
4.1 Email Phụ để Liên Lạc: (Không bắt buộc) 
 
* 5. Số điện thoại thích hợp nhất để liên hệ với doanh nghiệp là gì? 
 

• Số Điện Thoại Cố Định của Doanh Nghiệp 

• Số Điện Thoại của Chủ Sở Hữu Doanh Nghiệp 

5.1 Số Điện Thoại Cố Định của Doanh Nghiệp (chỉ số - không có dấu gạch ngang) 
5.1 Số Điện Thoại của Chủ Sở Hữu Doanh Nghiệp (chỉ số - không có dấu gạch ngang) 

* 6. Thông Tin Doanh Nghiệp 
 

Trang web (Nếu không có hãy để KHÔNG ÁP DỤNG) 
Liên Hệ Truyền Thông Xã Hội Chính của Doanh Nghiệp (Facebook, Twitter, hoặc 

Instagram) 
Tên Pháp Lý của Doanh Nghiệp 
Địa Chỉ Doanh Nghiệp 
Địa Chỉ Doanh Nghiệp 
Thành Phố/Thị xã của Doanh Nghiệp  
Tiểu Bang/Tỉnh của Doanh Nghiệp     -- chọn tiểu bang – 

 
* 7. Thông Tin Doanh Nghiệp Thay Thế 
 
7.1 Bạn có thể nhận và lấy thư từ địa chỉ của doanh nghiệp không? 

• Có 
• Không 
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7.2 Nếu không, địa chỉ gửi thư hiện tại của doanh nghiệp là gì? (Đường, Thành Phố, Tiểu 
Bang, Mã Zip) 

* 8. Cơ Cấu Doanh Nghiệp 
 
 Doanh Nghiệp Vì Lợi Nhuận 

Doanh Nghiệp Phi Lợi Nhuận 
Sở Hữu Duy Nhất  
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Đối Tác (Chung và Hữu Hạn)  
Khác - Vui lòng chỉ rõ: 

 
* 9. Năm Hoạt Động của Doanh Nghiệp 
 

Từ 2 năm trở xuống 
3-5 năm 
6-9 năm 
Từ 10 năm trở lên  

 
* 10. Tổng doanh thu của doanh nghiệp của bạn trong năm dương lịch 2019 (ngày 1 tháng 1 năm 
2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)? 
 

Doanh nghiệp của tôi không tồn tại 
Doanh nghiệp của tôi không có doanh thu dương trong năm 2019  
Ít hơn $100.000 
$100.000 đến $299.999 
$300.000 đến $499.999 
Từ $500.000 trở lên 

 
* 11. Theo hiểu biết tốt nhất của bạn, có bao nhiêu công nhân toàn thời gian (từ 35 
giờ/tuần trở lên), bao gồm cả bạn, đã làm việc cho doanh nghiệp của bạn kể từ tháng 
1 năm 2020? 
Nhập chữ số 0 nếu không có nhân viên toàn thời gian. 
 
* 12. Theo hiểu biết tốt nhất của bạn, có bao nhiêu công nhân bán thời gian (ít hơn 35 
giờ/tuần), bao gồm cả bạn, đã làm việc cho doanh nghiệp của bạn kể từ tháng 1 năm 
2020? 
Nhập chữ số 0 nếu không có nhân viên bán thời gian. 
 
* 13. Theo hiểu biết tốt nhất của bạn, có bao nhiêu công nhân toàn thời gian (từ 35 
giờ/tuần trở lên), bao gồm cả bạn, đã làm việc cho doanh nghiệp của bạn kể từ tháng 
4 năm 2020? 
Nhập chữ số 0 nếu không có nhân viên toàn thời gian. 
 
* 14. Theo hiểu biết tốt nhất của bạn, có bao nhiêu công nhân bán thời gian (ít hơn 35 
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giờ/tuần), bao gồm cả bạn, đã làm việc cho doanh nghiệp của bạn kể từ tháng 4 năm 
2020? 
Nhập chữ số 0 nếu không có nhân viên bán thời gian. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Đơn Xin Trợ Cấp Cứu Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ LISC 
 
Tiếp Tục Thông Tin Chung về Doanh Nghiệp 
 
* 15. Ngành nghề chính của bạn là gì? Vui lòng chọn một đáp án: 
 

• Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp, Đánh Bắt và Săn Bắn (bao gồm nông trại, trang trại chăn nuôi, 
nhà máy sữa, nhà kính, vườn ươm, vườn cây hoặc trại sản xuất giống) 

• Khai Thác Mỏ, Khai Thác Đá và Khai Thác Dầu Khí (bao gồm các cơ sở khai thác hoặc 
tuyển quặng khoáng tự nhiên) 

• Ngành Dịch Vụ Công Cộng (bao gồm cung cấp năng lượng điện, khí đốt tự nhiên, cung 
cấp hơi nước, cấp nước và xử lý nước thải) 

• Xây Dựng (bao gồm các nhà thầu chính, nhà thầu phụ như sơn, xây, hệ thống ống nước, 
công trình điện, v.v.) 

• Sản Xuất (bao gồm các nhà máy, nhà chế tạo, tiệm bánh, nhà sản xuất kẹo, thợ may trang 
phục, v.v.) 

• Bán Buôn (bao gồm các thương nhân bán buôn và nhà phân phối) 

• Bán Lẻ (bao gồm cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tạp hóa và cửa hàng tiện lợi, cửa hàng 
phần cứng, vườn ươm/vườn cây, cửa hàng hoa, cửa hàng sách, đại lý xe hơi, cửa hàng 
may mặc, v.v.) 

• 15.1 (Bán Lẻ) Doanh nghiệp của bạn là: 

• Cửa Hàng May Mặc 

• Cửa Hàng Tiện Lợi 

• Cửa Hàng Tạp Hóa 

• Cửa Hàng Phần Cứng 

• Không loại nào ở trên 

• Vận Tải và Kho Bãi (bao gồm cung cấp vận chuyển hành khách và hàng hóa, kho bãi và 
lưu trữ hàng hóa, vận chuyển du lịch và tham quan) 

• Thông Tin (bao gồm các nhà xuất bản báo và tạp chí định kỳ, nhà sản xuất phim, nhà sản 
xuất âm nhạc và đài phát thanh, v.v.) 

• Tài Chính và Bảo Hiểm (bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng, ngân hàng tiết kiệm, tổ 
chức tín dụng không nhận tiền gửi, cơ quan bảo hiểm, v.v.) 

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=11&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=21&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=21&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=23&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=813&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=31&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=42&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=44&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=48&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=51&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=52&search=2017%20NAICS%20Search
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• Bất Động Sản, Thuê và Cho Thuê (bao gồm quản lý bất động sản, quản lý tài sản và cho 
thuê) 

• Dịch Vụ Chuyên Nghiệp, Khoa Học và Kỹ Thuật, Dịch Vụ Khoa Học và Kỹ Thuật  (bao gồm 
các dịch vụ pháp lý, kế toán và thuế, dịch vụ kiến trúc, kỹ thuật và thiết kế, tư vấn, dịch vụ 
tiếp thị, dịch vụ thú y, v.v.) 

• Quản Lý Công Ty và Doanh Nghiệp (bao gồm các cơ sở quản trị, giám sát và quản lý có 
thể nắm giữ cổ phần của công ty hoặc doanh nghiệp) 

• Dịch Vụ Hành Chính và Hỗ Trợ và Quản Lý và Khắc Phục Chất Thải (bao gồm các cơ sở 
thực hiện các hoạt động hỗ trợ thường xuyên cho các hoạt động hàng ngày của các tổ 
chức khác để bao gồm dịch vụ quản lý chất thải và khắc phục) 

• Dịch Vụ Giáo Dục (bao gồm trường tiểu học và trung học, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng và 
nghề nghiệp, trường ngôn ngữ, giảng dạy thể thao và giải trí, v.v.) 

15.1 (Dịch Vụ Giáo Dục) Doanh nghiệp của bạn là: 

• Nhà Trẻ 

• Trường Ngôn Ngữ 

• Trường Kỹ Thuật/Nghề Nghiệp 

• Không loại nào ở trên 

• Chăm Sóc Sức Khỏe & Hỗ Trợ Xã Hội  (bao gồm văn phòng của bác sĩ và nha sĩ, trung 
tâm kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc điều dưỡng, dịch vụ trẻ em và thanh thiếu niên, dịch 
vụ chăm sóc trẻ em ban ngày) 

•  Nghệ Thuật, Giải Trí và Thư Giãn (bao gồm nhà hát, công ty khiêu vũ và âm nhạc, bảo 
tàng, đội thể thao, nghệ sĩ biểu diễn, v.v.) 

• Dịch Vụ Chỗ Ở và Ăn Uống (bao gồm khách sạn, nhà hàng, quán bar, quán ăn di động, 
v.v.) 

15.1 (Dịch Vụ Chỗ Ở và Ăn Uống) Doanh nghiệp của bạn là: 

• Quán Bar 

• Khách Sạn/Nhà Nghỉ/Cho Thuê Nghỉ Mát 

• Nhà Cung Cấp Thực Phẩm Di Động 

• Nhà Hàng 

• Không loại nào ở trên 

•  Dịch Vụ Khác (bao gồm dịch vụ sửa chữa và bảo trì, dịch vụ chăm sóc cá nhân như tiệm 
làm móng và tóc, spa, tiệm cắt tóc, dịch vụ giặt khô và giặt ủi, v.v.) 

•  Công Ty Phi Lợi Nhuận Khác  tham gia vào IRS xác định các hoạt động từ thiện 

• Khác (vui lòng nêu rõ) 
 
 
 

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=53&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=54&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=55&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=56&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=56&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=61&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=62&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=62&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=71&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=72&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=81&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=813&search=2017%20NAICS%20Search
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Đơn Xin Trợ Cấp Cứu Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ LISC 
 
 
Dữ Liệu Kinh Tế Xã Hội 
Phần tiếp theo của khảo sát yêu cầu dữ liệu kinh tế xã hội liên quan đến chủ sở hữu doanh 
nghiệp chính và phần này là không bắt buộc. Vui lòng cung cấp thông tin dựa trên cách chủ sỡ 
hữu doanh nghiệp chính tự định danh. 
 
16. Tuổi 
Chủ sở hữu doanh nghiệp phải từ 18 tuổi trở lên. 
 

18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
Từ 65 tuổi trở lên 
Không muốn trả lời 
 

17. Giới Tính 
 

Nữ  
Nam  
Chuyển Giới 
Không muốn trả lời  
Khác 

 
18. Cựu Chiến Binh 
Nếu Đúng, bạn sẽ cần cung cấp thông tin DD214. 
 

Đúng 
Không 
KHông muốn trả lời 

 
19. Chủng tộc/Dân tộc 
Vui lòng ghi rõ dựa trên cách chủ sở hữu doanh nghiệp chính tự định danh. 
 

Người Mỹ Gốc Phi/Người Da Đen  
Người Mỹ Da Đỏ/Người Alaska Bản Địa      
Người Châu Á 
Người Bản Địa Hawaii/Người Dân Đảo Thái Bình Dương  
Người Tây Ban Nha/Người La Tinh 
Người Da Trắng  
Con Lai             
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Đa chủng tộc 
Không muốn trả lời 

 
 
 

Đơn Xin Trợ Cấp Cứu Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ LISC 
 
 
Thông Tin Trợ Cấp 
 
* 20. Số tiền tài trợ mà bạn yêu cầu là bao nhiêu? 
 

$5000 
$7500 
$10.000 

 
* 21. Mục đích của khoản tài trợ này là gì? Chọn tất cả đáp án phù hợp. 
 

Tiền lương cho nhân viên 
Kho hàng cho các hoạt động đang diễn ra 
Hóa đơn quá hạn trả và các khoản phải trả (tiền thuê nhà, vật tư, v.v.) 
Khác - Vui lòng nêu rõ: 

 
* 22. Chọn một đáp án mô tả đúng nhất về địa điểm kinh doanh của bạn: 
 

 Tôi sở hữu bất động sản thương mại 
Tôi thuê một mặt bằng thương mại để kinh doanh 

  Tôi chia một phần khu vực thuê cho doanh nghiệp tại nhà của tôi 
Khác, vui lòng nêu rõ: 

 
* 23. Nếu bạn thuê địa điểm kinh doanh, chủ nhà của bạn có đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ hoặc 
gia hạn thuê nào không? 

 
Có  
Không 
Không áp dụng 

 
* 24. Hiện bạn có đang chậm thanh toán các khoản liên quan đến doanh nghiệp? 
 

Có  
Không 
Không áp dụng 
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* 25. Bạn vẫn có thể bán (các) sản phẩm/dịch vụ của mình phải không? 
 

Có 
Có, nhưng không đạt đủ năng suất  
Không 

 
* 26. Theo hiểu biết tốt nhất của bạn, doanh thu của bạn vào tháng 4 năm 2020 so với tháng 1 
năm 2020 như thế nào? 
 

Giảm xuống dưới 20%  
Giảm từ 20 đến 49%  
Giảm từ 50% trở lên  
Giữ nguyên 
Tăng 
Không Biết/Không Có Câu Trả Lời  

 
* 27. Theo hiểu biết tốt nhất của bạn, doanh thu của bạn vào tháng 4 năm nay so với tháng 4 năm 
2019 như thế nào? 
 

Giảm xuống dưới 20%  
Giảm từ 20 đến 49%  
Giảm từ 50% trở lên  
Giữ nguyên 
Tăng 
Không Biết/Không Có Câu Trả Lờ 

 
* 28. Bạn đang cung cấp những dịch vụ thay thế nào trong thời điểm COVID-19? Chọn tất cả 
phương án phù hợp. 
 

Giao hàng tận nhà  
Chọn mua tại cửa hàng  
Dịch vụ trực tuyến 
Giờ làm xen kẽ  
Không áp dụng 
Khác - vui lòng nêu rõ: 

 
29. Nhận xét chung hoặc bất kỳ thông tin nào khác về bạn và/hoặc doanh nghiệp của bạn và 
cách COVID-19 đã tác động đến bạn mà bạn muốn chia sẻ với chúng tôi. 
 
Bằng việc ký tên và gửi đơn đăng ký bên dưới, bạn xác nhận rằng thông tin được cung cấp về 
bạn và doanh nghiệp của bạn là đúng trong tất cả các khía cạnh quan trọng. 
 
Màn Hình Cuối Cùng 
Cảm ơn bạn đã nộp đơn. Trang này có tác dụng xác nhận rằng đơn của bạn đã được nhận. 
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