MINNESOTA
Tài trợ cứu trợ COVID cho doanh nghiệp nhỏ
AI CÓ THỂ NỘP ĐƠN XIN?

Các doanh nghiệp do người Minnesota sở hữu và
điều hành mà có thể gặp khó khăn về tài chính do
sự bùng phát COVID-19. Những người nộp đơn
sẽ nhận được khoản trợ cấp từ 10.000$ - 25.000$
dựa trên số lượng nhân viên tương đương toàn thời gian (fulltime equivalent hay FTE) trong đội ngũ nhân viên.
Các yêu cầu khác để đáp ứng tiêu chuẩn bao gồm:
Là doanh nghiệp tư nhân vì lợi nhuận hoặc tổ chức phi lợi
nhuận (kiếm doanh thu theo những cách tương tự như doanh
nghiệp) có các hoạt động chính đặt tại tiểu bang Minnesota ít
nhất kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
z Là một doanh nghiệp hiện đang hoạt động với kế hoạch tiếp
tục hoạt động vào năm 2022.
z Có ít nhất 50% quyền sở hữu thuộc một hoặc nhiều cư dân
của Minnesota.
z Sử dụng tương đương 200 nhân viên toàn thời gian hoặc ít
hơn.
z Tổng doanh số bán hàng hoặc doanh thu tối thiểu ít nhất là
10.000$ cho năm thuế 2020 hoặc 2019.
z

Các doanh nghiệp do cựu quân nhân, phụ nữ, và người da đen,
người bản địa và các cá nhân da màu sở hữu đa số; tuyển dụng
từ 6 người trở xuống; và/hoặc đã không nhận được hỗ trợ trước
đây từ các chương trình cứu trợ khác của tiểu bang sẽ được ưu
tiên trong quá trình lựa chọn.

KHI NÀO TÔI CÓ THỂ NỘP ĐƠN?

Cổng thông tin nộp đơn sẽ mở vào ngày 20 tháng 9 năm 2021.
Cổng này sẽ chấp nhận đơn xin trong 10 ngày sau khi mở cửa.
Các đơn xin sẽ đóng vào ngày 29 tháng 9 lúc 11:59 đêm. Sau đó,
các đơn xin tài trợ sẽ được lựa chọn để xem xét thông qua một
quá trình lựa chọn ngẫu nhiên, do máy tính tạo ra.

TÔI CẦN CÓ GÌ ĐỂ NỘP ĐƠN?

Quý vị sẽ cần một tài khoản email và một địa chỉ email dành
riêng cho quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị để sử dụng cổng
thông tin nộp đơn, gửi đơn xin và nhận thông tin cập nhật về
tình trạng đơn xin của quý vị. Không thể sử dụng cùng một địa
chỉ email để gửi nhiều đơn xin cho các doanh nghiệp riêng biệt.
Đơn xin sẽ hỏi nhiều câu hỏi khác nhau liên quan đến doanh
nghiệp của quý vị như:
Ai sở hữu doanh nghiệp?
z Chủ sở hữu sống ở đâu?
z Hoạt động chính của doanh nghiệp ở đâu?
z Doanh nghiệp có bao nhiêu nhân viên toàn thời gian?
z Kế hoạch để tiếp tục hoạt động kinh doanh của quý vị trong
năm 2022 là gì?
z

Ngoài ra, quý vị sẽ được yêu cầu đính kèm bản sao điện tử của
các tài liệu cùng với đơn xin.
Các tài liệu cần thiết để nộp đơn:
Các tài liệu thuế doanh nghiệp năm 2020 bao gồm tờ khai
thuế tiểu bang và liên bang.
z Các báo cáo tài chính.
z Bằng chứng về hoạt động kinh doanh có trụ sở tại Minnesota.
z Bằng chứng về hoạt động kinh doanh đang diễn ra trong năm
2021.
z Bằng chứng về nơi cư trú như hóa đơn tiện ích, bằng lái xe, v.v.
z

CÓ THẮC MẮC?

Vui lòng xem danh sách phần Các câu hỏi thường gặp (FAQ) trên
trang web của chúng tôi trước khi liên lạc với chúng tôi. Thường
xuyên kiểm tra FAQ để biết thông tin cập nhật.
Nếu quý vị vẫn có câu hỏi thì hãy gửi email đến
MSCRG.DEED@state.mn.us.

mn.gov/deed/mscrg
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