
 

                               

 
 

 

Nhiều doanh nghiệp đang bị chật vật bởi vì tác động của coronavirus. Tờ rơi này có một 

số thông tin quan trọng về các hình thức trợ giúp của chính phủ mà quý vị nhiều khi hội đủ 

điều kiện được hưởng. 

 

 

1. Nếu là doanh nghiệp bị tác động mạnh bởi các lệnh hạn chế mới 

 

Quý vị nhiều khi hội đủ điều kiện được lãnh khoản trợ cấp 10.000 đô-la của Chính 

phủ Victoria. Quý vị cần phải có nhân viên và doanh thu hàng năm hơn 75.000 đô-

la. 

 

Quý vị có thể sử dụng khoản trợ cấp này để trả tiền thuê cửa tiệm và các hóa đơn 

khác, chẳng hạn như ga và điện. Một số cửa tiệm trong địa phận Thành phố 

Maribyrnong đã nộp đơn xin khoản tài trợ này vào tuần trước và đã nhận được tiền, 

vì vậy đây là chương trình trợ giúp rất nhanh. 

 

Muốn đăng ký, hãy truy cập https://www.business.vic.gov.au/support-for-your-

business/grants-and-assistance/business-support-fund  

 

2. Nếu quý vị đóng thuế thổ trạch cho cửa tiệm của mình tại Thành phố 

Maribyrnong: 

 

Quý vị nhiều khi hội đủ điều kiện được giảm 50% thuế thổ trạch vào tháng 5 và quý 

vị có thể xin hoãn cả thuế thổ trạch tháng 5 lẫn tháng 9, để đóng những khoản thuế 

thổ trạch này về sau này trong năm. 

 

Muốn đăng ký, hãy gửi email đến rates@maribyrnong.vic.gov.au kèm những chi tiết 

dưới đây: 

 

 Họ và tên của quý vị 

 Tên doanh nghiệp của quý vị 

 Số giấy báo thuế thổ trạch bất động sản của quý vị  

 Địa chỉ doanh nghiệp của quý vị 

 Số điện thoại của quý vị 

 Giải thích lý do quý vị đã bị ảnh hưởng bởi coronavirus 

 Nếu doanh nghiệp của quý vị đã đóng cửa, ngày quý vị đóng cửa doanh 

nghiệp 

 

3. Nếu doanh nghiệp của quý vị là doanh nghiệp thực phẩm (quán cà phê, nhà 

hàng hoặc quán bar) trong địa phận Thành phố Maribyrnong 

https://www.business.vic.gov.au/support-for-your-business/grants-and-assistance/business-support-fund
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Quý vị có thể được hoàn lại lệ phí Đăng ký Thực phẩm (Food Registration) hàng 

năm. Ngay cả khi quý vị còn đang bán thức ăn mua mang đi (takeaway), quý vị vẫn 

có thể được hoàn lại số tiền này. 

 

Muốn đăng ký, hãy truy cập http://www.maribyrnong.vic.gov.au/keepmarikind và 

bảo đảm quý vị có sẵn số Đăng ký Thực phẩm. 

 

Tiếp theo, bấm vào khung màu xám, để xem thêm thông tin:  

 

Tiếp theo, bấm vào “EFT refund request form for registered food business – COVID-19” 

(“mẫu đơn xin hoàn tiền EFT cho doanh nghiệp thực phẩm đã đăng ký – COVID-19”), và 

điền chi tiết của quý vị. Nếu có thắc mắc hoặc không thể điền đơn, quý vị hãy gửi email 

đến foodhealth@maribyrnong.vic.gov.au  
 

4. Nếu là doanh nghiệp có đặt bàn ghế ngoài trời trong địa phận Thành phố 

Maribyrnong: 

 

http://www.maribyrnong.vic.gov.au/keepmarikind
mailto:foodhealth@maribyrnong.vic.gov.au


 

Quý vị có thể được hoàn lại phí lệ phí giấy phép Bàn ghế Đường phố Thương mại 

(Commercial Street Furniture) hàng năm. Lý do là vì, bàn ghế ăn uống đặt ngoài 

trời trên lối đi bộ, giờ đây bị cấm. 

 

Muốn đăng ký, hãy truy cập http://www.maribyrnong.vic.gov.au/keepmarikind 

Tiếp theo, bấm vào khung màu xám, để xem thêm thông tin:  

 

 

Tiếp theo, bấm vào mẫu đơn xin hoàn tiền “EFT lệ phí bàn/ghế đặt ngoài trời theo 

luật địa phương – COVID-19” (“EFT refund request form for alfresco tables/chair 

fees under local laws – COVID-19”) và điền chi tiết của quý vị. Nếu có thắc mắc 

hoặc không thể điền đơn, quý vị hãy gửi email đến email@maribyrnong.vic.gov.au  

 

5. Nếu doanh thu của quý vị đã bị giảm hơn 30% vì coronavirus: 

 

Chủ cho thuê tiệm nên giảm tiền thuê tiệm cho quý vị. Lý do là theo “Bộ quy tắc 

http://www.maribyrnong.vic.gov.au/keepmarikind
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ứng xử” mới mà Chính phủ Liên bang công bố vào ngày 8 tháng 4 năm 2020. Hãy 

nói chuyện với đại lý địa ốc xem quý vị hội đủ điều kiện cho những gì. 

 

Quý vị cũng có thể đăng ký với Chương trình Job Keeper. Chính phủ Liên bang sẽ 

trả cho quý vị 1.500 đô-la/mỗi nhân viên, mỗi hai tuần, trong thời gian tối đa 6 

tháng. Muốn đăng ký ý muốn, quý vị hãy truy cập 

https://www.ato.gov.au/general/gen/JobKeeper-payment/  

 

Tiếp theo, bấm vào nút màu xanh lá cây “Đăng ký ngay bây giờ để nhận thông tin 

cập nhật về JobKeeper” (“Register now for JobKeeper updates”) và nhập chi tiết 

của quý vị. Sở Thuế sẽ gửi cho quý vị thông tin khi chương trình đã sẵn sàng. 

 

 

Chính phủ có nhiều chương trình khác có thể giúp quý vị và doanh nghiệp của quý vị.  

 

Nếu có thắc mắc về những gì quý vị có thể hội đủ điều kiện, quý vị hãy gửi email đến 

business@maribyrnong.vic.gov.au kèm họ và tên, số điện thoại, tên doanh nghiệp và địa 

chỉ doanh nghiệp của quý vị. 
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