
Hỗ trợ Giấy phép cho các Tiểu Doanh nghiệp 
Thực phẩm  

 
Vào thứ Ba, ngày 14 tháng 3 năm 2023, Hội đồng Giám sát đã nhất trí phê duyệt 
một đợt giảm lệ phí giấy phép khác cho các tiểu doanh nghiệp thực phẩm bị ảnh 
hưởng bởi COVID-19 hoạt động theo giấy phép do Sở Y tế Môi trường (DEH) 
cấp. Quận Hạt hiểu những thách thức đang diễn ra đối với các cơ sở kinh doanh 
thực phẩm nhỏ do hậu quả của đại dịch. Do đó, DEH sẽ cấp tín dụng một lần tương 
đương với chi phí hàng năm cho lệ phí giấy phép hiện tại của quý vị cho các điều 
sau đây: 

• Các nhà hàng và Cơ sở Dịch vụ Thực phẩm khác có tối đa 25 nhân viên (bao 
gồm cả các cơ sở thực phẩm lưu động và nhà điều hành thực phẩm nhỏ) VÀ 
có hai địa điểm hoặc ít hơn trong Quận Hạt do cùng một chủ sở hữu điều 
hành kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2023. Giấy phép do các tổ chức chính phủ 
hoặc cơ sở không mở cửa cho công chúng (tức là nhà ăn do người chủ lao 
động điều hành) không đủ điều kiện tham gia chương trình giảm phí này. 

• Những người tham gia Hoạt động Bếp Nhà Doanh Nghiệp Vi Mô vào năm 
2023. 

Không cần phải ghi danh hoặc nộp đơn tham gia chương trình này.  Tín dụng sẽ 
được tự động áp dụng cho tài khoản của các doanh nghiệp đủ điều kiện và tín dụng 
sẽ được phản ánh trên bảng sao kê thanh toán của họ trước khi giấy phép của họ 
hết hạn.   
 
Xin lưu ý rằng khoản tín dụng một lần và mọi khoản phí chưa trả sẽ cần được thanh 
toán để duy trì tài khoản của quý vị.  Trong trường hợp tín dụng được cấp do nhầm 
lẫn, DEH có quyền thực hiện bất kỳ chỉnh sửa cần thiết nào. 
 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chương trình này, vui lòng liên lạc 
với văn phòng của chúng tôi tại DEHWEB@ deh .sccgov.org . 
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Câu hỏi Thường gặp (FAQ ) 
 

1. Chương trình giảm phí là gì? 
Chương trình giảm phí đã được Hội đồng Giám sát phê duyệt vào ngày 14 tháng 3 
năm 2023 để cung cấp hỗ trợ liên tục cho một số chủ doanh nghiệp bị ảnh hưởng 
đặc biệt bởi đại dịch COVID-19 bằng cách tín dụng tài khoản của họ cho chi phí giấy 
phép hoạt động hàng năm hiện tại do Sở Y tế Môi trường cấp. 
 

2. Loại hình doanh nghiệp nhỏ nào đủ điều kiện tham gia chương trình giảm 
lệ phí giấy phép này? 

Các doanh nghiệp nhỏ sau đây đủ điều kiện tham gia chương trình giảm lệ phí giấy 
phép này: 

• Các nhà hàng và Cơ sở Dịch vụ Thực phẩm khác có tối đa 25 nhân viên (bao 
gồm cả các cơ sở thực phẩm lưu động và nhà điều hành thực phẩm nhỏ) VÀ 
có hai địa điểm hoặc ít hơn trong Quận Hạt do cùng một chủ sở hữu điều 
hành kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2023. Giấy phép do các tổ chức chính phủ 
hoặc cơ sở không mở cửa cho công chúng (tức là nhà ăn do người chủ lao 
động điều hành) không đủ điều kiện tham gia chương trình giảm lệ phí này. 

• Những người tham gia Hoạt động Bếp Nhà Doanh nghiệp Vi mô vào năm 
2023. 

3. Chương trình giảm phí hoạt động như thế nào? 
Tất cả các doanh nghiệp nhỏ đáp ứng các tiêu chí sẽ nhận được khoản tín dụng một 
lần trong tài khoản của họ cho toàn bộ phí giấy phép hàng năm của họ. Các doanh 
nghiệp sẽ thấy khoản tín dụng này trên hóa đơn hàng năm của họ vào chu kỳ thanh 
toán thông thường bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2023. Không cần ghi danh hoặc 
nộp đơn tham gia chương trình này, quá trình này sẽ tự động hoàn tất cho tất cả 
các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện. 
 

4. Làm thế nào để tôi biết nếu tôi đáp ứng các tiêu chí để đủ điều kiện? 
Chương trình giảm lệ phí được thiết kế để hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ, do đó, 
chỉ những chủ doanh nghiệp sở hữu tối đa hai doanh nghiệp được phép của DEH 
trong Hạt Santa Clara mới đủ điều kiện. Mỗi doanh nghiệp đủ điều kiện phải được 
điều hành bởi cùng một chủ sở hữu vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2023. 
 

5. Tôi có thể được hoàn lại phí giấy phép mà tôi đã thanh toán không? 



Không. Sẽ không hoàn lại tiền.Tín dụng sẽ được áp dụng cho các tài khoản đủ điều 
kiện và tự động được sử dụng cho giấy phép trong tương lai trong chu kỳ thanh 
toán tiếp theo. 
 

6. Tôi đã trả lệ phí giấy phép năm nay, liệu tôi có được hưởng lợi từ chương 
trình giảm lệ phí này không? 

Có. Tất cả các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ nhận được khoản tín dụng một lần 
trong tài khoản của họ theo chu kỳ thanh toán thông thường bắt đầu từ ngày 15 
tháng 3 năm 2023. Nếu quý vị đã thanh toán cho năm đó, khoản tín dụng này sẽ 
được phản ánh trên hóa đơn được lập lịch tiếp theo của quý vị.  Không hoàn lại tiền 
sẽ được cung cấp cho lệ phí giấy phép đã thanh toán. 
 

7. Tài khoản của tôi với Sở Y tế Môi trường có phải chấp hành tốt hoặc 
không có số dư để nhận được tín dụng không? 

Nếu doanh nghiệp của quý vị đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện , quý vị sẽ tự động 
nhận được tín dụng trong tài khoản của mình.Tuy nhiên, khoản tín dụng này sẽ bù 
đắp bất kỳ số dư nào mà quý vị hiện có thể có ngoại trừ chi phí thực thi và các 
khoản phí dịch vụ khác (nghĩa là - phí kiểm tra kế hoạch hoặc chi phí thực thi). Điều 
này có nghĩa là nếu quý vị  hiện đang nợ phí giấy phép hàng năm bổ sung, khoản tín 
dụng sẽ được áp dụng cho số dư chưa thanh toán cũ nhất trong tài khoản của quý 
vị trước tiên. 
 

8. Chúng tôi là một công ty cung cấp thực phẩm có hơn 25 nhân viên, tuy 
nhiên, chúng tôi trả giấy phép cho một số doanh nghiệp mà chúng tôi ký 
hợp đồng với những doanh nghiệp có ít hơn 25 nhân viên.Chúng tôi sẽ 
nhận được tín dụng? 

Tín dụng sẽ được áp dụng cho các tài khoản dựa trên các tiêu chí và trên hồ sơ 
quyền sở hữu của quý vị trong hồ sơ với DEH. Nếu doanh nghiệp thực phẩm có 
quyền sở hữu tại hơn 2 địa điểm hoặc có hơn 25 nhân viên trở lên tại cơ sở, thì 
doanh nghiệp đó không đủ điều kiện tham gia chương trình cứu trợ giấy phép. 
 

9. Có bất kỳ chương trình giảm phí nào khác mà tôi đủ điều kiện tham gia 
không? 

Trang mạng này được dành riêng để giảm lệ phí giấy phép cho Sở Y tế Môi trường 
của Hạt Santa Clara. Đối với hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ khác, chúng tôi khuyên quý vị 
nên liên lạc với phòng thương mại địa phương, Cục Quản trị Tiểu Doanh nghiệp  và 
truy cập trang mạng của thành phố mà doanh nghiệp của quý vị đặt trụ sở. Tiểu 
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Bang California cung cấp thông tin về cứu trợ và hỗ trợ COVID-19 cho doanh nghiệp 
nhỏ: https://sco.ca.gov/covid19ReliefAndAssistanceSM.html 
 

10. Nguồn tài trợ cho chương trình cứu trợ giấy phép đến từ đâu và tôi 
có cần phải trả lại không? 

Hội đồng Giám sát đã phê duyệt chi 6 triệu Mỹ kim cho chương trình này từ Quỹ 
Chung. Nó nhằm bảo đảm rằng tất cả các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện sẽ không 
cần phải hoàn trả khoản tín dụng mà họ nhận được cho lệ phí giấy phép hàng năm 
chỉ trong một năm. 
 

11. Tôi có phải trả lệ phí giấy phép DEH của mình trong những năm tới 
sau khi nhận được tín dụng lệ phí giấy phép không? 

Có. Chương trình này chỉ áp dụng cho năm hiện tại. Sau khi tín dụng đã được sử 
dụng trên tài khoản của quý vị, quý vị vẫn phải trả lệ phí giấy phép hàng năm. 
 

12. Tôi bắt đầu doanh nghiệp nhỏ mới của mình sau ngày 14 tháng 3 
năm 2023 và tôi đáp ứng các tiêu chí kinh doanh đủ điều kiện. Tôi có thể 
nhận được tín dụng lệ phí cho năm đầu tiên lệ phí giấy phép của tôi? 

Không. Chương trình giảm lệ phí giấy phép chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp đã 
hoạt động vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2023. 
 

13. Khi nào chương trình kết thúc? 
Khoản tín dụng phí một lần này sẽ được áp dụng không muộn hơn ngày 15 tháng 2 
năm 2024 để hoàn thành chu kỳ thanh toán 12 tháng. Nếu quý vị nhận được hóa 
đơn của mình và nghĩ rằng quý vị đủ điều kiện và không nhận được khoản tín dụng 
này, vui lòng liên lạc với DEH tại DEHWEB@deh.sccgov.org . 
 

14. Tôi đã đọc tất cả các câu hỏi thường gặp và vẫn còn câu hỏi khác, 
tôi có thể liên lạc với ai? 

Vui lòng gửi yêu cầu của quý vị đến DEHWEB@deh.sccgov.org .   
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