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PROGRAM OVERVIEW 

Go Global 
Giới Thiệu về Chương Trình Trợ 

Cấp này 
 
Go Global là một chương trình mới cung cấp dịch vụ tư vấn và 
thiết kế cho doanh nghiệp nhỏ. Đây là những dịch vụ họ cần để 
khởi chạy một trang mạng mới, cập nhật trang hiện tại hoặc thêm 
tính năng bán hàng trực tuyến. 80% số người tiêu dùng nghiên 
cứu trên mạng trước khi mua hàng; tỷ lệ này tương ứng với 
230,5 triệu khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp của quý vị. 
Và đó mới chỉ là số liệu tại Hoa Kỳ. 95% tổng số khách hàng, 
tương ứng với hai phần ba năng lực mua hàng của thế giới, đến 
từ nước ngoài. 
 
Những doanh nghiệp nộp đơn tham gia chương trình Go Global 
thành công sẽ nhận được khoản trợ cấp đến $4.000. Họ sẽ dùng 
số tiền này để bù đắp chi phí thiết kế trang mạng/dự án thương 
mại điện tử của mình.  
 
Mục tiêu của chương trình trợ cấp Go Global là thu hút và khuyến 
khích các chủ doanh nghiệp nhỏ bán hàng trực tuyến, bất kể địa 
điểm hay điều kiện kinh tế xã hội, thông qua việc điều chỉnh mô 
hình dịch vụ của họ sao cho thích ứng nhằm bổ sung dịch vụ bán 
sản phẩm và/hoặc dịch vụ qua mạng, cũng như hỗ trợ kỹ thuật 
để tạo hoặc cải thiện khả năng đáp ứng thương mại điện tử 
và/hoặc nhu cầu mà họ hoàn toàn không phải bỏ chi phí. 
 
Số Tiền Trợ Cấp 
 

Số tiền trợ cấp Go Global sẽ căn cứ theo nhu cầu và có thể lên 
đến $4.000. Chủ doanh nghiệp nhỏ được nhận trợ cấp sẽ tự chi 
trả mọi chi phí vượt quá số tiền được trợ cấp. Nhân viên Sở 
Commerce sẽ xem xét hồ sơ và trao trợ cấp dựa trên nhu cầu về 
dịch vụ thiết kế trang mạng, thương mại điện tử và tư vấn mà 
doanh nghiệp cần. 
 

Các dịch vụ có thể cung cấp:  

 phát triển trang mạng; 

 dịch thuật và thiết kế; 

  triển khai ứng dụng hoặc tiện ích bán hàng trực tuyến;  

Cách Nộp Đơn:  

Các bên phải nộp hồ sơ qua 
ứng dụng Smartsheet trực tuyến 
của Sở Commerce. 

Nhấp vào đây để 
nộp đơn. 
 

Quý vị có câu hỏi? Xin liên lạc 
với Diana Cazac, Giám Đốc 
Small Business Program, tại 
diana.cazac@commerce.wa.gov 

 

SMALL BUSINESS TRAINING & EDUCATION  

https://app.smartsheet.com/b/form/7d66ef70ab54420ab77f055befd4c05f
https://app.smartsheet.com/b/form/7d66ef70ab54420ab77f055befd4c05f
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 hỗ trợ tiếp thị số, bao gồm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm;  

 hỗ trợ xây dựng các chiến lược truyền thông xã hội và tích hợp với dịch vụ giao hàng trực tuyến/trên 
nền tảng ứng dụng;  

 dịch thông tin truyền thông tiếp thị; và/hoặc 

 đào tạo sử dụng nền tảng thương mại điện tử. 

Các Mốc Quan Trọng 

 Thời Hạn Nộp Đơn: Liên tục từ ngày 13 tháng 9 năm 2022 – ngày 1 tháng 5 năm 2023, hoặc cho đến 
khi hết ngân sách trợ cấp 

 Thông báo Trao Trợ Cấp Go Global: theo đợt 

 Ngày Lập Hóa Đơn Cuối Cùng: ngày 30 tháng 6 năm 2023 

 

Những ai đủ điều kiện nộp đơn? 

• Các doanh nghiệp vì lợi nhuận: 

o Được tổ chức hoặc thành lập và hoạt động tại Tiểu Bang Washington; 

o có Mã Định Danh Doanh Nghiệp Thống Nhất (Unified Business Identifier, UBI) hoặc Mã Định Danh 
Hãng Sở (Employer Identification Number, EIN) và có trụ sở thực tế tại Tiểu Bang Washington; 

o đã hoạt động kinh doanh không dưới hai năm, tính đến ngày được trao trợ cấp; và 

o Tạo ít nhất 51% doanh thu tại Tiểu Bang Washington. 

 Xin lưu ý, việc tài trợ này không nhằm mục đích giúp ra mắt một doanh nghiệp mới, mà là để hỗ trợ 
chủ doanh nghiệp đã thành lập bằng dịch vụ tư vấn, thiết kế, dịch thuật và hỗ trợ kỹ thuật cần có để 
phát triển trang mạng của họ. 

Bên nhận trợ cấp được lựa chọn ra sao? 
 

Xét Duyệt Điều Kiện 

 • Hồ sơ được một nhóm nhân viên Sở Commerce sàng lọc để đảm bảo bên nộp đơn đáp ứng các yêu cầu về 
tính đủ điều kiện 

Ban Đánh Giá và Tính Điểm Hồ Sơ  

• Hồ Sơ được nhân viên Sở Commerce đánh giá và tính điểm. 

Thông Báo Trao Trợ Cấp Go Global  

 Bên nộp đơn sẽ được thông báo trong vòng 2-4 tuần kể từ ngày nộp đơn. 

 Bên nộp đơn thành công sẽ được cung cấp một danh sách các hãng thiết kế trang mạng đã 
được duyệt để họ lựa chọn cho các bước tiếp theo. 

 Nếu hồ sơ được nhận thấy là không đủ điều kiện nhận trợ cấp, bên nộp đơn sẽ nhận được 
phản hồi. 
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Những Tiêu Chí nào được Sử Dụng để Tính Điểm Hồ Sơ?  

Hồ sơ sẽ được xét duyệt xem có đủ điều kiện hay không. Trợ Cấp Go Golbal sẽ được trao dựa trên số lượng 
hồ sơ nhận được và ngân sách khả dụng. 
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