We strengthen communities

GO GLOBAL

Câu Hỏi Thường Gặp về Chương Trình Trợ Cấp Go
Global
Chương Trình Trợ Cấp Go Global là gì?
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
Quý vị có câu hỏi?
doanh nghiệp của quý vị. Và đó mới chỉ là số liệu tại Hoa Kỳ. 95%
Xin liên lạc với Diana Cazac,
tổng số khách hàng, tương ứng với hai phần ba năng lực mua hàng
Giám Đốc
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. .

Small Business Program, tại
diana.cazac@commerce.wa.gov

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.
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Hồ sơ được xét duyệt như thế nào?
Xét Duyệt Điều Kiện
• Hồ sơ được 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.

Tôi sẽ có bao lâu để nộp hồ sơ sau khi cổng nộp đơn mở?
Cổng nộp đơn sẽ được mở cho tới khi hết ngân sách trợ cấp, nhưng không muộn hơn ngày 31 tháng 5 năm
2023. Cổng này sẽ mở vào sáng mồng 13 tháng 9 năm 2022.

Số tiền trợ cấp là bao nhiêu?
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.

Những loại dịch vụ gì sẽ đủ điều kiện?
Ví dụ một số dịch vụ là:


phát triển trang mạng



dịch thuật và thiết kế



triển khai ứng dụng hoặc tiện ích bán hàng trực tuyến



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



đào tạo sử dụng nền tảng thương mại điện tử

Nếu tôi được nhận trợ cấp, tôi có thể lựa chọn nhà thầu như thế nào?
Bên nộp đơn thành công sẽ lựa chọn một hãng thiết kế trang mạng từ một danh sách các nhà thầu đã được
thẩm định và phê duyệt của Go Global. Những nhà thầu được Sở Commerce lựa chọn và phê duyệt sẽ làm việc
riêng với từng chủ doanh nghiệp nhỏ được trao trợ cấp.
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Tôi có được nhận nhiều hơn một hồ sơ dự thầu cho dự án của mình không?
Cách thực hiện tốt nhất là nhận hai đến ba hồ sơ dự thầu cho dự án của quý vị. Điều này sẽ cho phép quý vị so
sánh các công ty, đề xuất phạm vi công việc và kết quả mong muốn. Quý vị cũng nên yêu cầu họ cung cấp
thông tin tham chiếu và các mẫu họ đã thực hiện. Bất cứ khi nào có thể, quý vị đều nên yêu cầu công ty đó
cung cấp cho quý vị một hồ sơ dự thầu có chi phí cố định, vì việc này sẽ cho phép quý vị kiểm soát tổng chi phí,
đồng thời đảm bảo thành quả công việc đề xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn cả ngân sách của quý vị.

Tôi có thể sử dụng hãng thiết kế trang mạng riêng của mình không?
Tất cả các hãng thiết kế trang mạng đều phải trải qua một quy trình đấu thầu chính thức để được Sở
Commerce thẩm định trước. Nếu quý vị có một hãng thiết kế trang mạng mà quý vị hiện đang sử dụng, vui lòng
đảm bảo hãng này có tên trong danh sách các nhà thầu được thẩm định và phê duyệt của Go Global.

Nhà thầu (hãng thiết kế trang mạng) đó được trả thù lao cho dịch vụ mà họ cung cấp như thế nào?
Nhà thầu cần lập hợp đồng giữa họ và doanh nghiệp nhỏ, trong đó nêu rõ phạm vi công việc dự kiến và chi phí
liên quan để hoàn thành dự án. SỞ COMMERCE có thể cung cấp mẫu hợp đồng, nếu cần. SỞ COMMERCE sẽ
trả chi phí dịch vụ được cung cấp dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí dự án nhưng không quá $4.000
cho mỗi doanh nghiệp nhỏ. Mọi chi phí vượt quá số tiền được trợ cấp sẽ thuộc trách nhiệm của bên được trợ
cấp. Sau khi Sở Commerce nhận thông tin xác minh về dịch vụ được cung cấp, khoản thanh toán sẽ được
chuyển thẳng cho Nhà Thầu (hãng thiết kế trang mạng).

Sở Commerce sẽ giải quyết vấn đề phân phát công bằng như thế nào?
Sở Commerce sẽ dịch tài liệu thành năm ngôn ngữ. Phần Câu Hỏi Thường Gặp (Frequently Asked Question,
FAQ), hướng dẫn về chương trình và mẫu đơn sẽ được dịch sang Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Nga,
Tiếng Hàn và Tiếng Trung Phổ Thông.
Chương trình sẽ tiếp cận cộng đồng diện rộng với các cộng đồng vốn chịu nhiều thiệt thòi và thua thiệt thông
qua các tổ chức phát triển kinh tế và đối tác tiếp cận đa dạng của chúng tôi

Có thể trả lời các câu hỏi bằng bất cứ ngôn ngữ nào trong hồ sơ không?
Không. Mọi câu trả lời phải được viết bằng Tiếng Anh. Vui lòng cân nhắc sử dụng công cụ dịch thuật (Ví dụ:
https://translate.google.com/) để giúp dịch câu trả lời sang Tiếng Anh trước khi nộp hồ sơ cuối cùng.

Tôi có cần số UBI để đủ tiêu chuẩn không?
Có. Các doanh nghiệp không có số UBI không đủ điều kiện tham gia chương trình trợ cấp này, trừ khi thuộc
diện được miễn. Nếu quý vị là một doanh nghiệp do thành viên bộ lạc làm chủ thuộc diện được miễn, thay vì số
UBI, quý vị có thể cung cấp hình thức công nhận doanh nghiệp khác, như giấy đăng ký hoặc giấy phép kinh
doanh từ một bộ lạc tại Tiểu Bang Washington được liên bang công nhận (https://goia.wa.gov/tribaldirectory/federally-recognized-indian-tribes).

Tôi làm chủ nhiều doanh nghiệp. Tôi có được nộp đơn cho từng doanh nghiệp không?
Không. Chương trình có ngân sách tài trợ nhỏ và chỉ giới hạn cho một doanh nghiệp cho mỗi người.
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