
Quỹ tài trợ Rebuild VA (Tái thiết VA) là một chương trình giúp các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận có hoạt 
động kinh doanh bình thường bị gián đoạn bởi COVID-19.Các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận được phê chuẩn 

nhận một khoản tài trợ Rebuild VA có giá trịđến gấp 3 lần chi phí hợp lệ trung bình hàng tháng, hay tối đa là 10.000 đô 

la.Chương trình Rebuild VA đãđược cấp vốn 70 triệu đô la và sẽ hỗ trợ khoảng 7.000 doanh nghiệp và tổ chức phi lợi 

nhuận.Một nửa tiền quỹ của chương trình sẽđược phân phối cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận 

đủđiều kiện hoạt động trong các cộng đồng có thu nhập thấp và có khó khăn về kinh tế, bao gồm việc đảm bảo cóđầy 

đủđại diện của các doanh nghiệp do phụ nữ hoặc người dân tộc thiểu số làm chủ. 

ĐƠN SẼĐƯỢC CẤP VÀO NGÀY 10 THÁNG 8 
NĂM 2020 

GOVERNOR.VIRGINIA.GOV/REBUILDVA 

CÁC TIÊU CHUẨN ĐỦĐIỀU KIỆN 

Doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận phải được 

thành lập theo một trong các loại hình sau đây: 

Một công ty (công ty C), công ty có trách nhiệm đóng 

thuế kiểu “chuyển qua” (công ty S, công ty hợp danh, 

LLC) hoặc một tổ chức hợp pháp khác được thành lập 

tách rời với chủ sở hữu; 

Một tổ chức 501(c)(3), 501(c)(7), hoặc 501(c)(19); 

Một doanh nghiệp tư nhân hoặc 

Một nhà thầu độc lập. 

CÁC CHI PHÍĐỦĐIỀU KIỆN 

Các chi phí sau đây đủđiều kiện được sử dụng từ quỹ trợ cấp 

Rebuild VA (Tái thiết VA) (đối với các chi phí phát sinh từ ngày 24 

tháng 3, 2020 cho đến nay): 

Hỗ trợ tiền lương, bao gồm tiền nghỉốm được hưởng lương, 

nghỉ phép vì lý do y tế hoặc gia đình và các chi phí liên quan 

đến việc duy trì phúc lợi chăm sóc sức khỏe nhóm trong 

những giai đoạn nghỉ phép đó; 

Tiền lương của nhân viên; 

Thanh toán các khoản vay thế chấp, thuê nhà và chi phí tiện 

ích; 

Thanh toán tiền lãi vay và gốc vay cho các khoản vay kinh 

doanh từ các ngân hàng do nhà nước hoặc tiểu bang thành 

lập, các tổ chức tiết kiệm và cho vay hoặc các quỹ tín dụng, 

phát sinh từ trước hoặc trong giai đoạn xảy ra tình trạng khẩn 

cấp; 

Thiết bị bảo hộ cá nhân, các chất vệ sinh khử trùng đủđiều 

kiện hoặc vốn lưu động cần thiết để giải quyết ứng phó với 

COVID-19. 

Doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận phải thuộc một 

trong các lĩnh vực kinh doanh sau đây: 

Dịch vụ nhà hàng vàđồ uống 

Các doanh nghiệp bán lẻ có“cửa hàng hữu hình” 

không thiết yếu 

Các cơ sở thể dục và tập luyện 

Các dịch vụ làm đẹp cá nhân và chăm sóc cá nhân 

Vui chơi công cộng và giải trí 

Khu cắm trại riêng và trại hè qua đêm 

CÁC TÀI LIỆU PHẢI NỘP CÙNG ĐƠN CỦA QUÝ VỊ 

Người làm đơn phải nộp các tài liệu hỗ trợ sau đây cùng đơn 

của mình: 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp đang hoạt động của SCC 

Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức 

phi lợi nhuận; 

ID cóảnh của chủ sở hữu hiện tại (ví dụ như giấy phép lái 

xe VA, thẻ Real ID, thẻ thường trú nhân, hộ chiếu) 

Các bản sao tờ khai hoàn thuế thu nhập liên bang năm 

2019 và báo cáo tài chính giữa kỳ năm 2020. Nếu quý vị 
chưa nộp tờ khai hoàn thuế thu nhập liên bang năm 2019 

thì dùng tờ khai lãi lỗ cuối năm và bảng cân đối kế toán 

năm 2019. 

Biểu mẫu thay thế W-9 Commonwealth of VA 

Tài liệu chứng minh lương hoặc bảng lương đủ điều kiện; 

Chứng từ chứng minh chi phí (bảng kê tiền vay thế chấp, 

hợp đồng thuê nhà, hóa đơn tiện ích, hóa đơn, v.v...) 

Doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận phải 

đáp ứng các tiêu chuẩn đủđiều kiện khác sau đây: 

Trụ sở chính của doanh nghiệp ởVirginia; 

Có từ 25 nhân viên trở xuống; 

Tổng doanh thu đạt dưới 1,5 triệu đô la trong năm tài 

chính vừa qua, 

Hoạt động trước ngày 12 tháng 3, 2020; 

Hiện vẫn đang hoạt động theo chứng nhận của 

Ủy ban Công ty Tiểu bang Virginia; và 

Người làm đơn phải tham gia vào hoạt động hợp pháp. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


