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Cách Thức Hoạt Động của Chương Trình: (Quy Trình)
QUY TRÌNH TRƯỚC KHI PHÊ DUYỆT:
• SBTA xác định những người nộp đơn tài trợ cho khoản trợ cấp này từ cơ sở khách hàng
bằng cách sử dụng Đánh Giá Khả Năng Kỹ Thuật Số
• Đặc biệt xem xét các doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực cải thiện hoạt động
dựa trên kỹ thuật số của họ, phát triển khả năng thương mại điện tử, tiếp thị kỹ
thuật số hoặc tham gia truyền thông xã hội
• SBTA sẽ được đào tạo để đánh giá Đánh Giá Kỹ Thuật Số (sẽ được hoàn thành bởi Người
nộp đơn là Doanh nghiệp nhỏ) và để hỗ trợ Người nộp đơn là Doanh nghiệp nhỏ trong
việc theo đuổi (các) Chuyên Gia Đủ Điều Kiện phù hợp để được trợ giúp phát triển khả
năng kỹ thuật số của họ trong (các) lĩnh vực tốt nhất của họ
• Người nộp đơn, với sự hỗ trợ của Nhà tài trợ SBTA của họ, phải hoàn thành đơn đăng ký
(thông qua Submittable) và gửi những giấy tờ sau đây cho MGCC để được phê duyệt:
• Kế Hoạch Phát Triển Kỹ Thuật Số bao gồm bản thảo công việc được đề xuất từ
Chuyên Gia Đủ Điều Kiện bao gồm các sản phẩm chuyển giao, chi phí của dự án,
khung thời gian hoặc ngày bắt đầu và kết thúc và các chỉ số thành công rõ ràng
để đánh giá tiến độ đối với sự phát triển của doanh nghiệp của họ
• Đơn đăng ký đã hoàn tất (thông qua Submittable) trả lời tất cả các câu hỏi và
cung cấp thông tin về tình trạng kinh doanh, các dịch vụ cần thiết cho dự án phát
triển kỹ thuật số, chi phí dự án và (các) kết quả dự kiến
• Báo cáo tài chính hỗ trợ
■
Bản sao hoàn chỉnh (tất cả các bản khai) của Tờ Khai Thuế Doanh Nghiệp
Liên Bang năm 2020 (hoặc năm 2021 nếu có) của quý vị như đã nộp cho
Sở Thuế Vụ (IRS). Nếu quý vị nộp thu nhập trong Bản khai C, vui lòng tải
lên tài liệu đó thay cho Tờ Khai Thuế Doanh Nghiệp
■
Bản sao hoàn chỉnh (tất cả các bản khai) Tờ Khai Thuế Cá Nhân Liên Bang
(năm 2020 hoặc năm 2021) đã được nộp của quý vị như được gửi tới IRS
cho mỗi chủ sở hữu doanh nghiệp có 20% quyền sở hữu trở lên
• Các tài liệu hỗ trợ khác
■
Bản sao của (các) đề xuất dự án từ (các) Chuyên Gia Đủ Điều Kiện tham
gia vào Kế Hoạch Phát Triển Kỹ Thuật Số bao gồm phạm vi công việc, chi
phí liên quan và thời hạn (theo số lượng đề xuất cần thiết cho dự án)
■
Bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ của chủ doanh nghiệp (ID). ID này
phải khớp với chủ sở hữu doanh nghiệp là người ký được ủy quyền ký
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đơn đăng ký này. Vui lòng nộp bản sao mặt trước và mặt sau của ID. Ví dụ
bao gồm (nộp một trong các giấy tờ sau): Giấy phép lái xe/thẻ nhận dạng
(ID) do tiểu bang cấp, sổ hoặc thẻ Hộ chiếu Hoa Kỳ, thẻ nhận dạng (ID) có
ảnh hợp lệ khác do tiểu bang hoặc liên bang cấp
■
Bản sao hợp đồng thuê nhà, hợp đồng thuê nhà theo ý muốn, hoặc bản
sao kê tài sản thế chấp để xác minh địa điểm kinh doanh thực tế, trực
tiếp tiếp xúc với công chúng (không cần nộp nữa)
QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT:
•

Sau khi đơn đăng ký được nộp, Massachusetts Growth Capital Corporation (MGCC) sẽ
xem xét tất cả các đơn đăng ký để xác định tính đủ điều kiện.

•

MGCC sẽ lựa chọn những người nhận tài trợ dựa trên các tiêu chí về tính đủ điều kiện và
mức độ ưu tiên.

•

MGCC sẽ thông báo sự chấp thuận cho chủ doanh nghiệp nhỏ (người nộp đơn) và Nhà
tài trợ SBTA thông qua một thỏa thuận tài trợ được gửi qua DocuSign

QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
•

•

•

•

Người nộp đơn, với sự hỗ trợ của Nhà tài trợ SBTA, sẽ liên hệ với (các) Chuyên Gia Đủ
Điều Kiện phê duyệt dự án để bắt đầu công việc trong thời gian SỚM NHẤT CÓ THỂ
• MGCC phải phê duyệt đơn đăng ký trước khi công việc với Chuyên Gia Đủ Điều
Kiện bắt đầu
Người nộp đơn sẽ tuân theo tiến trình thời gian được nêu chi tiết trong Kế Hoạch Phát
Triển Kỹ Thuật Số và được (các) Chuyên Gia Đủ Điều Kiện, Chủ Doanh Nghiệp Nhỏ và
Nhà Tài Trợ SBTA đồng ý.
Người nộp đơn sẽ có tối đa 90 ngày để hoàn thành (các) dự án được nêu chi tiết trong
Kế Hoạch Phát Triển Kỹ Thuật Số. Nếu Người nộp đơn cần thêm thời gian, Nhà Tài Trợ
SBTA phải yêu cầu MGCC gia hạn.
MGCC sẽ yêu cầu Người nộp đơn (Chủ Doanh Nghiệp) hoàn thành MẪU XÁC NHẬN
HOÀN THÀNH DỰ ÁN ĐỐI VỚI CHỦ DOANH NGHIỆP bao gồm việc điền thông tin ngân
hàng của họ và tải lên biểu mẫu W-9 của họ.
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