
Quỹ cứu trợ mới thành lập để giúp các doanh nghiệp  
nhỏ của Quận Harris phục hồi từ COVID-19.
Quận Harris đã thành lập mới một Quỹ Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ để cung cấp hỗ trợ tài chính cho 
các chủ doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ ở Quận Harris. Các chủ doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện có thể 
nộp đơn xin hỗ trợ tài chính dưới hình thức trợ cấp từ $ 5.000 đến $ 25.000 để thúc đẩy sự phục hồi 
sau những đình trệ kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.
Được thành lập với kinh phí từ Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ (ARPA), Quỹ Cứu trợ Doanh 
nghiệp Nhỏ đang được quản lý bởi LiftFund, một tổ chức tài chính phát triển cộng đồng phi lợi nhuận.
Các chủ doanh nghiệp nên truy cập vào www.harriscountybusinessrelief.org để tìm hiểu thêm các 
hướng dẫn về điều kiện và giấy tờ cần thiết để hoàn thành đơn ghi danh và bắt đầu thu thập tài liệu 
thích hợp. Quỹ này không phải là chương trình đến trước, được phục vụ trước; tất cả các đơn ghi 
danh sẽ được xem xét hội đủ điều kiện hay không và ưu tiên dựa trên các số liệu thể hiện mức độ bị 
ảnh hưởng của doanh nghiệp đã nộp đơn.
Thời gian nộp đơn sẽ kéo dài hai tuần, và các chủ doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện trong Quận Harris 
(bên trong hoặc bên ngoài Thành phố Houston) có thể nộp đơn tại www.harriscountybusinessrelief.
org, bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 20 tháng Chín.

Để đủ điều kiện tham gia Quỹ Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ, những  
doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nộp đơn phải:
• Nằm trong Quận Harris
• Là một doanh nghiệp đã có giấy phép kinh doanh thương mại tại Quận Harris.
• Có 30 nhân viên trở xuống (bao gồm các nhân viên bán thời gian, hợp đồng, toàn thời 

gian và chủ sở hữu)
• Điều hành một công ty đã thành lập trước tháng 4 năm 2020
• Công việc kinh doanh bị ảnh hưởng do đại dịch
• Doanh thu hàng năm dưới 500.000 đô la vào năm 2019 và 2020
• Xếp hạng tốt tại văn phòng của Texas Comptroller do không có trách nhiệm hoặc nghĩa 

vụ thuế chưa thanh toán
Lưu ý: Các doanh nghiệp được miễn thuế, kinh doanh cờ bạc, xây dựng khu dân cư, nhà 
đầu tư bất động sản mang tính chất đầu cơ và các doanh nghiệp có khuynh hướng tình 
dục không đủ điều kiện tham gia Quỹ cứu trợ doanh nghiệp nhỏ.
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https://www.liftfund.com/
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Thông điệp chính  
• Quỹ Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ Quận Harris mới sẽ hỗ trợ tài chính 30 triệu đô la cho các chủ 

doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ để tăng cường khả năng phục hồi của họ sau tác động kinh tế 
của đại dịch COVID-19.

• Quỹ Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ của Quận Harris sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chủ 
doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện dưới hình thức trợ cấp từ $ 5.000 đến $ 25.000.

• Đơn ghi danh tham gia Quỹ Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ của Quận Harris sẽ được chấp nhận 
trực tuyến bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 20 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Hướng dẫn về điều 
kiện, tài liệu bắt buộc, thời hạn của chương trình và thông tin khác có thể tìm thấy tại trang 
web www.harriscountybusinessrelief.org. 

• LiftFund và các tổ chức cộng đồng địa phương khác sẽ giúp người nộp đơn điều chỉnh hồ sơ 
trong quá trình nộp đơn và vượt qua các rào cản về công nghệ hoặc ngôn ngữ. Thông tin thêm 
về các tổ chức đối tác sẽ được đăng trên trang chương trình www.harriscountybusinessrelief.org. 

• LiftFund là một tổ chức phát triển cộng đồng phi lợi nhuận với thành tích 27 năm trong việc 
nâng cao các cộng đồng phát triển thấp và chưa được thụ hưởng trên phạm vi 15 tiểu bang. 
Kể từ năm 1998, LiftFund đã cung cấp hơn 68,7 triệu đô la vốn và hơn 4.300 khoản vay kinh 
doanh cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân ở Đông Texas, trong đó 81% là Người 
da đen, Người bản địa và Người da màu (BIPOC), 65% là những người có thu nhập dưới 
mức trung bình, 43% là phụ nữ và 24% là những người khởi nghiệp.

 
 

Các phiên họp ảo
Chúng tôi sẽ tổ chức ba hội thảo trên web để cung cấp tổng 
quan về chương trình tài trợ, hướng dẫn về điều kiện và thông 
tin về cách ghi danh. Ngày và liên kết để ghi tên tham dự như 
dưới đây. 
Thứ Tư, ngày 8 tháng 9, lúc 9:00 AM – Đăng ký tại đây
Thứ Hai, ngày 13 tháng 9, lúc 6:00 PM – Đăng ký tại đây
Thứ Năm, ngày 23 tháng 9, lúc 12:00 PM – Đăng ký tại đây
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Ngôn ngữ đề xuất cho truyền thông xã hội và các Ứng dụng:
Bài 1:  Chú ý các chủ doanh nghiệp nhỏ! Quận Harris đã phát triển một quỹ 

#HCSmallBusinessReliefFund mới trị giá 30 triệu đô la để giúp các doanh nghiệp nhỏ 
phục hồi vì chịu ảnh hưởng của COVID-19. Chương trình sẽ cung cấp các khoản trợ cấp 
từ $ 5.000 đến $ 25.000 cho các chi phí liên quan đến kinh doanh. Để biết thêm thông tin, 
bao gồm cả hướng dẫn về điều kiện, hãy truy cập:  www.HarrisCountyBusinessRelief.org. 

Bài 2:  Các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện ở Quận Harris bị ảnh hưởng bởi COVID-19 
có thể nộp đơn xin trợ cấp khoản tiền có thể từ $ 5K đến $ 25K thông qua 
#SmallBusinessReliefFund. Ghi danh từ Thứ Hai, ngày 20 tháng 9 và Thứ Bảy, ngày 4 
tháng 9, tại www.HarrisCountyBusinessRelief.org. 

Bài 3:  Nếu doanh nghiệp nhỏ của bạn gặp phải thiệt hại lớn do COVID-19, bạn có thể đủ điều 
kiện nhận được tới 25.000 đô la có thể thông qua #SmallBusinessReliefFund. Chương 
trình sẽ bắt đầu chấp nhận đơn vào Thứ Hai, ngày 20 tháng 9 và đến hết Thứ Hai, ngày 
4 tháng 10. Hãy truy cập www.HarrisCountyBusinessRelief.org. để ghi danh tham gia.

Tiểu sử và danh hiệu xã hội
Facebook: @HarrisCoJudge  Facebook: @LiftFundUS
LinkedIn: @HarrisCoJudge  LinkedIn: @LiftFundUS
Instagram: @harriscojudge  Instagram: @LiftFundUS
Twitter: @HarrisCoJudge  Twitter: @LiftFundUS

Hashtag sẽ được thêm vào đây  
#HCSmallBusinessReliefFund
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Ngôn ngữ báo chí, Ngôn ngữ gợi ý
1. Bạn có đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch không? Quận Harris 

khuyến khích bạn nộp đơn xin các quỹ cứu trợ từ $ 5.000 đến $ 25.000.
2. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 9, các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch 

COVID-19 có thể nộp đơn xin lên đến 25.000 đô la thông qua Quỹ Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ.
3. Đã đến lúc các doanh nghiệp nhỏ của Hạt Harris phải phục hồi sau COVID. Nộp đơn xin trợ 

cấp khoản tiền có thể từ $ 5.000 đến $ 25.000 thông qua Quỹ Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ.

Tải biểu đồ của chương trình >>  
Những tài liệu phụ của chương trình dưới đây  
có bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Viet Nam. 

• Tờ rơi kỹ thuật số 
• Đồ họa truyền thông xã hội
• Quảng cáo bản tin

Thông tin báo chí 

Cảm ơn bạn đã giúp đỡ việc 
quảng bá cho Quỹ Cứu trợ 
Doanh nghiệp Nhỏ Quận Harris!

Đối với các câu hỏi và hỗ trợ tiếp thị,  
vui lòng liên hệ: 
Martha Zurita, LiftFund  
mzurita@liftfund.com
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Liên kết đến 
các biểu đồ của 
chương trình

https://2f9h4942nv941xndx92nbj7w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/08/PR_Harris-County-Small-Business-Recovery-Fund-Announcement-08.10.2021.pdf
mailto:mzurita%40liftfund.com?subject=Harris%20County%20Small%20Business%20Relief%20Fund
https://www.dropbox.com/sh/2gx2x98ngn3nrpf/AADvc2130uJxtfYUq1shbXsga?dl=0

