
Nộp Hồ Sơ Xin Trợ Cấp Go Global 

Vui lòng điền hoàn chỉnh nhất có thể vào biểu mẫu sau đây. Nhóm Small Business tại 
Sở Commerce sẽ sử dụng thông tin này để xác định xem quý vị có đủ điều kiện tham 
gia chương trình không. Các thông tin này tuyệt đối không được chia sẻ với bất kỳ bên 
nào khác. 
 
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. 
 

Tên Họ của Chủ Doanh Nghiệp* 

Tên Doanh Nghiệp* 

Địa Chỉ Đường/Phố* 

Địa Chỉ 2 

Thành Phố/Thị Trấn* 

Mã ZIP/Bưu Chánh* 

Địa Chỉ Email* 

Số Điện Thoại* 

Quận:* 

Loại Hình Doanh Nghiệp:* 

Ví dụ: Nhà Hàng, Bán Lẻ, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, v.v. 

Mã Định Danh Doanh Nghiệp Thống Nhất (Unified Business Identifier, UBI)/Mã Định Danh Hãng Sở 

(Employer Identification Number, EIN):* 

Xin cho biết tổng doanh thu của quý vị trong năm 2021:* 

Quý vị đã kinh doanh được bao nhiêu năm?* 

Vui lòng chọn:* 

Doanh nghiệp quý vị tự xác định thuộc loại nào sau đây: (Vui lòng chọn tất cả các câu trả lời thích hợp.) 

Thông tin chỉ định sẽ không được sử dụng để đánh giá hồ sơ mà chỉ được thu thập cho mục đích theo 

dõi thống kê. 

Doanh Nghiệp Do Nữ Giới Làm Chủ 

Doanh Nghiệp Do Nhóm Thiểu Số Làm Chủ 

Doanh Nghiệp Do Nhóm Nữ Giới Thiểu Số Làm Chủ 



Doanh Nghiệp Do Cựu Chiến Binh Làm Chủ 

Doanh Nghiệp Do Người Khuyết Tật Làm Chủ 

Doanh Nghiệp Do Người Thuộc Cộng Đồng LGBTQ Làm Chủ 

Doanh Nghiệp Do Người Thuộc Cộng Đồng Người Da Đen, Người Bản Địa và Người Da Màu (Black, 

Indigenous, and People of Color, BIPOC) Làm Chủ 

Khác 

Không muốn cho biết 

Câu Hỏi 1.* 
Hiện tại doanh nghiệp của quý vị có trang mạng không? Nếu có, địa chỉ là gì? 

 

Câu Hỏi 2.* 
Quý vị muốn có thay đổi hay cải tiến gì? 

 

Câu Hỏi 3* 
Mục đích chính của trang mạng đó là gì? Đánh dấu tất cả các câu trả lời thích hợp: 

Mục đích chính của trang mạng đó là gì? Đánh dấu tất cả các câu trả lời thích hợp 

Tiếp Thị Thông Thường (giờ làm việc, địa điểm, giới thiệu về chúng tôi) 

Tạo Nguồn Khách Hàng Tiềm Năng 

Đặt Hàng Trực Tuyến 

Thương Mại Điện Tử 

Tiếp Cận Cơ Hội Kinh Doanh Giữa Doanh Nghiệp với Doanh Nghiệp 

Tiếp Cận Cơ Hội Kinh Doanh Giữa Doanh Nghiệp với Chính Phủ/Chính Quyền 

Câu Hỏi 4.* 

Lần gần nhất quý vị cập nhật trang mạng của mình là khi nào? 

Câu Hỏi 5 

Trang mạng có thể giúp quý vị phục vụ tốt hơn cho khách hàng và phát triển hoạt động kinh doanh 
như thế nào? 

Câu Hỏi 6 

Quý vị muốn thực hiện những thay đổi/bổ sung gì cho trang mạng của mình? (đánh dấu tất cả các 
câu trả lời thích hợp) 

Cập Nhật Thiết Kế 

Tích hợp tính năng mạng xã hội (liên kết với Twitter, Facebook, v.v.) 

Xuất hiện ở vị trí cao hơn trong xếp hạng của công cụ tìm kiếm 

Cho phép đặt hàng trực tuyến/tới nhận hàng hoặc giao hàng trực tiếp 

Bổ sung tính năng bán sản phẩm trực tuyến và giao hàng 



Cho phép tôi tự cập nhật trang mạng 

Câu Hỏi 7.* 

Hiện quý vị có xuất khẩu không? Nếu không, quý vị có muốn tìm hiểu cách xuất khẩu không? 

 

Câu Hỏi 8.* 

Nếu quý vị được chọn, có điều gì có thể ngăn quý vị bắt đầu quy trình này trong 3 tháng tới không? 

 

Câu Hỏi 9. 

Quý vị còn điều gì muốn chia sẻ với chúng tôi không? 

 

 


