Chương Trình Tài Trợ Phục Hồi Lực Lượng Lao Động cho Doanh
Nghiệp Nhỏ ARPA/FRF của Quận Tarrant
Đề Cương Chương Trình
Ngày Chương Trình Đề Xuất:
Tóm Tắt của Tòa Án - ngày 14 tháng 6 năm 2022
Chương Trình Bắt Đầu - ngày 11 tháng 7 năm 2022 vào buổi trưa
Chương Trình Kết Thúc - ngày 31 tháng 8 năm 2022 lúc 5 giờ chiều.
Tổng Quan về Chương Trình:
Tài Trợ Phục Hồi Lực Lượng Lao Động cho Doanh Nghiệp Nhỏ được thiết kế để cung cấp hỗ
trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ bị tác động có lực lượng lao động bị ảnh hưởng tiêu cực
bởi đại dịch COVID-19. Các quỹ được trao sẽ hỗ trợ trong việc phục hồi, duy trì, tuyển dụng,
đào tạo và phát triển lực lượng lao động.
Tính Đủ Điều Kiện Nhận Tài Trợ Kinh Doanh:
☐ Phải được phân loại là Ngành Bị Tác Động được Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ xác định và được Tòa
Án Ủy Viên thông qua*
☐ Phải có từ 50 nhân viên trở xuống theo báo cáo trên Quý 1 năm 2020 Mẫu Đơn 941
☐ Phải hoạt động kinh doanh vào hoặc trước ngày 1 tháng 1 năm 2020 và vẫn hoạt động kinh
doanh tại thời điểm nộp đơn đăng ký
☐ Phải tự chứng thực chịu tác động của COVID-19
☐ Thực tế phải hoạt động ở Quận Tarrant
☐ Chủ sở hữu của nhiều doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện đăng ký cho MỘT doanh nghiệp. Phải
công bố tất cả các chủ sở hữu trong đơn đăng ký. Nếu một chủ doanh nghiệp nộp đơn đăng ký
cho nhiều doanh nghiệp, thì chỉ đơn đăng ký đầu tiên do chủ doanh nghiệp nộp mới được xem
xét cấp vốn.
Sử Dụng Quỹ Tài Trợ:
Phải sử dụng các quỹ tài trợ để hỗ trợ phục hồi, duy trì, tuyển dụng, đào tạo và phát triển lực
lượng lao động. Người nộp đơn sẽ tự chứng thực việc sử dụng quỹ phù hợp.
Tài Liệu Yêu Cầu:
☐ Mẫu Đơn 941 cho Quý 1 năm 2020 (được sử dụng để tính số lượng nhân viên**)
☐ Quý 1 năm 2022 Mẫu Đơn 941
☐ Giấy Tờ Tùy Thân do Chính Phủ Hoa Kỳ Cấp cho Chủ Sở Hữu
☐ Mẫu Đơn W-9
☐ Tờ Khai Thuế của IRS năm 2020
☐ Phải tải lên và nộp tất cả các tài liệu yêu cầu cùng với đơn đăng ký. Đơn đăng ký thiếu tài liệu
yêu cầu sẽ được xác định là không đầy đủ và không đủ điều kiện nhận tài trợ.
Nếu đáp ứng các tiêu chuẩn và doanh nghiệp được xác định là Ngành Bị Tác Động:
☐ Tài Trợ Khuyến Khích Lực Lượng Lao Động Cơ Bản $2.500

Tài Trợ Khuyến Khích Lực Lượng Lao Động Bổ Sung:
☐ $1.000 cho mỗi nhân viên dựa trên Mẫu Đơn 941 cho Quý 1 năm 2020 lên đến tối đa $25.000
* Các nhà thầu độc lập được coi là có 0 nhân viên và do đó được giới hạn ở mức tài trợ cơ bản
là $2.500
Mức tài trợ tối đa:
☐ $27,500
Quy Trình Từ Chối:
☐ IEM gửi email từ chối chính thức đến người nộp đơn với lý do từ chối
☐ Kháng cáo sẽ được gửi đến Văn Phòng Quản Trị Viên của Quận để xem xét
* Danh sách các Ngành Bị Tác Động dựa trên Đánh Giá Nhu Cầu Cộng Đồng do COVID-19 của
Quận Tarrant và Quy Tắc Cuối Cùng của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ và được đính kèm theo đây là
Phụ Lục A. Các ngành kinh doanh không đủ điều kiện được đính kèm theo đây và được liệt kê là
Phụ Lục B.
Các lưu ý khác:
- Tự chứng thực không vận động hành lang với các quỹ tài trợ
- Bao gồm ngôn ngữ vi phạm pháp luật về thuế bất động sản
- Bao gồm ngôn ngữ cấm nhân viên của Quận và các quan chức được bầu và gia đình trực hệ
của họ đăng ký
O Gia Đình Trực Hệ bao gồm vợ/chồng, bố mẹ, bố mẹ kế, bố mẹ nuôi, bố chồng/vợ,
mẹ chồng/vợ, con đẻ, con riêng, con nuôi, con rể, con dâu, ông bà, cháu, anh, chị,
em ruột, anh/em rể, chị/em dâu, cô, dì, chú, bác, cháu ruột.

Phụ Lục A
Các Ngành Bị Tác Động

Tài Trợ Phục Hồi Lực Lượng Lao Động cho Doanh Nghiệp Nhỏ được thiết kế để cung cấp hỗ
trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ bị tác động có lực lượng lao động bị ảnh hưởng tiêu
cực bởi đại dịch COVID-19. Các quỹ được trao sẽ hỗ trợ trong việc phục hồi, duy trì, tuyển
dụng, đào tạo và phát triển lực lượng lao động. Để đủ điều kiện đăng ký quỹ tài trợ, một doanh
nghiệp phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện và thuộc một trong các ngành
được liệt kê dưới đây.
•

•
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•
•
•
•
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Du Lịch, Lữ Hành và Khách Sạn (dịch vụ lữ hành, khách sạn và nhà nghỉ, địa điểm tổ
chức sự kiện và giải trí, cơ sở thể thao, văn phòng hội nghị và du khách, quảng trường
ngoài trời và chợ)
Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Phi Lợi Nhuận
Nghệ Thuật & Văn Hóa (nhà hát, khiêu vũ, âm nhạc, nghệ sĩ)
Dịch Vụ Ăn Uống (nhà hàng, phục vụ ăn uống, quán bar, quầy giải khát, quán rượu, xe
bán đồ ăn lưu động, v.v.)
Xây Dựng và Cảnh Quan (quy hoạch và dịch vụ)
Phòng Luyện Tập Thể Dục/Thể Hình
Chăm Sóc Sức Khỏe (trung tâm cấp tính, chăm sóc chính và phục hồi chức năng)
Dịch Vụ Tang Lễ
Sản Xuất
Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân (tiệm làm tóc, chăm sóc da và làm móng, thợ cắt tóc, chuyên
gia thẩm mỹ, spa, mát-xa, tiệm xăm, v.v.)
Cửa hàng bán lẻ không bán đồ gia dụng thiết yếu

Phụ Lục B
Các Ngành Kinh Doanh Không Đủ Điều Kiện

•
•

Bất kỳ doanh nghiệp/ngành nào không được liệt kê là ngành bị tác động.
Chăm sóc trẻ em - Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về Quỹ Cứu Trợ
Chăm Sóc Trẻ Em: https://www.twc.texas.gov/programs/child-care-relief-fund-frequently-askedquestions
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Chi nhánh, doanh nghiệp khu vực hoặc địa phương được sở hữu toàn bộ hoặc một phần
bởi nhà nhượng quyền quốc gia.
Nhà phát triển/Nhà đầu tư Bất Động Sản
Các cơ quan/ban ngành thuộc chính phủ/thuế
Doanh nghiệp nhỏ theo định nghĩa của luật liên bang (hoạt động không theo đuổi lợi
nhuận)
Liên quan đến tiếp thị đa cấp
Liên quan đến cờ bạc, bao gồm máy đánh bạc, phòng đánh bạc, sòng bạc, hoạt động cá
cược hoặc các hoạt động khác có mục đích liên quan đến hình thức cờ bạc
Các tổ chức vận động hành lang và các tổ chức chính trị tuân theo Bộ Luật Doanh Thu Nội
Bộ 527
Doanh Nghiệp có Khuynh Hướng Tình Dục (biểu diễn trực tiếp, bán sản phẩm, vật phẩm
hoặc tài liệu)
Các doanh nghiệp chủ yếu tham gia vào hoạt động cho vay, đầu tư hoặc cho một doanh
nghiệp đủ điều kiện khác tham gia vào hoạt động tài chính hoặc bao thanh toán.
Cửa Hàng Cầm Đồ, Môi Giới Cầm Đồ, Đại Lý Bán Đồ Cũ
Kinh doanh Trái Phiếu Bảo Lãnh
Tổ Chức Tôn Giáo
Một cá nhân thuê nhân viên gia đình như bảo mẫu hoặc quản gia
Tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp theo luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương
Một doanh nghiệp bị luật liên bang hoặc Texas cấm
Doanh nghiệp không đủ điều kiện hoặc bị loại trừ nhận tài trợ của liên bang hoặc Tiểu
Bang Texas do luật liên bang hoặc luật Texas

