Hướng Dẫn Kinh Doanh tại

San Gabriel

Mục Lục
Hội Đồng Thành Phố San Gabriel sẽ hỗ trợ đạt được các mục
tiêu phát triển kinh tế lâu dài của Thành Phố. Vào năm 2014,
Hội Đồng đã thông qua một kế hoạch chiến lược, trong đó liệt
kê phát triển kinh tế là một trong năm ưu tiên hàng đầu cho
Thành Phố.
Cho dù bạn đang tìm phương hướng xây dựng một dự án
thương mại mới, mở một cửa hàng nhỏ hay mở rộng hoạt động
kinh doanh hiện có, xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi:
Ban Phát Triển Cộng Đồng, Quy Hoạch & Xây Dựng & An Toàn
Vị Trí Địa Lý
425 S. Mission Drive
San Gabriel, CA 91778
Điện thoại: (626) 308-2806
Cơ Quan Phát Triển Kinh Tế & Cải Thiện Vùng Lân Cận
Vị Trí Địa Lý
410 McGroarty Street
San Gabriel, CA 91776
Điện thoại: (626) 308-2826
Địa Chỉ Gửi Thư
P.O. Box 130
San Gabriel, CA 91778-0130
Trang Web Phát Triển Kinh Tế
www.sangabrieled.com
Trang Web Thành Phố
www.sangabrielcity.com

Giới thiệu.................................................................................... 2
Kế Hoạch Kinh Doanh................................................................. 3
Đặt Tên Doanh Nghiệp............................................................... 4
Cấu Trúc Doanh Nghiệp...........................................................5-6
Địa Điểm Kinh Doanh..............................................................7-8
Giấy Phép & Các Sửa Sang của
Người Thuê Nhà................................................................9-14
Giấy Phép của Người Bán......................................................... 15
Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí South Coast
(South Coast Air Quality Management (SCAQM))................ 16
Giấy Phép Kinh Doanh.........................................................17-18
Thuế Doanh Nghiệp & Mã Số ID Chủ Sử
Dụng Lao Động..................................................................... 19
Tài Khoản Khách Hàng của Doanh Nghiệp............................... 20
Thông Tin Bổ Sung của Thành Phố......................................21-22
Các Nguồn Lực Khác và Thông Tin Hữu Ích.........................23-24

Giới thiệu
Cảm ơn bạn đã lựa chọn mở doanh nghiệp tại San Gabriel, nơi chúng tôi tự hào là
một thành phố thân thiện với doanh nghiệp. Hướng Dẫn này đã được lập ra nhằm
giúp bạn thành lập hoặc phát triển doanh nghiệp của bạn tại thành phố của chúng tôi.
Chúng tôi nhận thấy đây là một công cuộc kinh doanh lớn đòi hỏi phải có thời gian,
tiền bạc và khả năng tập hợp cũng như phân loại thông tin từ nhiều nguồn khác nhau
bao gồm từ Thành Phố San Gabriel, Quận Los Angeles, và cả các ban ngành của tiểu
bang và liên bang, cùng nhiều nguồn khác. Những thông tin trong tập sách này nhằm
giúp bạn mở doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Trong hướng dẫn từng bước này, chúng tôi đã vạch ra các bước quan trọng, cần thiết
mở doanh nghiệp thành công. Hãy ghi nhớ rằng các bước có thể thay đổi tùy thuộc
vào loại hình doanh nghiệp bạn dự định hoạt động. Ngoài ra, bạn không nhất thiết
phải hoàn thành một bước trước khi bắt đầu bước kia. Ngược lại, thực hiện nhiều
bước cùng lúc có thể giúp bạn mở doanh nghiệp một cách nhanh chóng hơn.
Trước khi tìm hiểu các bước hướng dẫn cách thức mở một doanh nghiệp, chúng tôi
giả sử là bạn đã nghiên cứu, phát triển và bảo vệ sản phẩm của mình thông qua vấn
đề bằng sáng chế, thương hiệu và bản quyền. Nếu không, Internet cũng như thư viện
địa phương có rất nhiều thông tin. Bạn nên truy cập vào trang web của Trung Tâm
Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ của Trường Cao Đẳng Thành Phố Pasadena tại địa chỉ
www.pccsbdc.org để biết thêm nguồn trợ giúp và thông tin dành riêng cho các doanh
nghiệp mới thành lập.
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1. Kế Hoạch Kinh Doanh
Mặc dù sẽ luôn có một mức độ rủi ro liên quan đến việc
bắt đầu thành lập doanh nghiệp của riêng mình, nhưng
sự thành công của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào mức
độ nghiên cứu, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch kinh
doanh. Kế hoạch kinh doanh là một kế hoạch chi tiết
hoặc lộ trình bao gồm mọi khía cạnh trong doanh nghiệp
của bạn. Quản lý, mục tiêu bán hàng, quảng bá, ngân
sách và báo cáo tài chính chỉ là một vài thành phần cần
thiết trong kế hoạch. Các mục tiêu này phải bao gồm các
chiến lược cần thực hiện và hoàn thành. Kế hoạch kinh
doanh được hiểu là một “tài liệu sống.” Nói cách khác,
kế hoạch phải được xem xét và cập nhật thường xuyên,
đặc biệt là khi các điều kiện thị trường tại địa phương
có thể thay đổi.

2. Đặt Tên Doanh Nghiệp
Tuyên Bố Tên Doanh Nghiệp Hư Cấu

Tuyên bố tên doanh nghiệp hư cấu (D.B.A. hay “doing
business as” (kinh doanh như)) phải được đăng ký với
Nhân Viên Đăng Ký-Nhân Viên Ghi Sổ/Lục Sự Viên Quận
Los Angeles trước khi mở doanh nghiệp. Phải lựa chọn
tên doanh nghiệp chưa ai sử dụng. Hãy liên lạc với Nhân
Viên Đăng Ký-Nhân Viên Ghi Sổ/Lục Sự Viên để biết thêm
thông tin.
Los Angeles County
Registrar-Recorder/County Clerk
12400 Imperial Highway, 2nd Floor, Room #1201
Norwalk, CA 90650
(800) 815-2666

Để biết thêm thông tin về cách thức lập kế hoạch kinh
doanh, bạn có thể truy cập trang web của Cơ Quan Quản
Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ tại địa chỉ www.sba.gov.
Ngoài ra, đừng quên ghé thăm thư viện địa phương bởi
nơi đây có thể cung cấp một loạt các cuốn sách về kế
hoạch kinh doanh và cách thức thành lập doanh nghiệp.
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3. Cấu Trúc Doanh Nghiệp
Xác định cấu trúc phù hợp nhất cho
doanh nghiệp của bạn và nộp giấy tờ
cần thiết. Cấu trúc doanh nghiệp mà
bạn chọn sẽ có ý nghĩa pháp lý và thuế.
Trang web của Cơ Quan Quản Lý Doanh
Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (www.sba.gov/
starting-business/choose-your-businessstructure) có thông tin chi tiết về các loại
cấu trúc khác nhau. Sau đây là một số cấu
trúc doanh nghiệp phổ biến nhất:

Đơn Danh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (Limited
Liability Company (LLC)) có chức năng
tương tự như công ty hợp danh và có
những lợi ích tương tự như lợi ích của
công ty. Để hoạt động như một LLC, bạn
phải nộp mẫu đơn LLC-1 lên Văn Phòng
Bộ Trưởng.

Công ty*

Đơn danh là chủ sở hữu duy nhất của
một doanh nghiệp. Người đó chịu trách
nhiệm cá nhân đối với tất cả các khoản nợ
và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Không có
sự khác biệt giữa chủ sở hữu là cá nhân và
vai trò của cá nhân đó là chủ sở hữu duy
nhất của doanh nghiệp.

Tiểu Bang xác nhận công ty là một thực
thể pháp lý, tách riêng khỏi các nhà quản
lý đơn lẻ, về mặt pháp lý có thể ký kết hợp
đồng, phát sinh nợ, nộp thuế, v.v. Ngoài
ra, có một số ưu đãi về thuế có việc thành
lập công ty. Để đăng ký trở thành công
ty, bạn phải nộp đơn lên Bộ Trưởng Tiểu
Bang California.

Công Ty Hợp Danh Vô Hạn

*Các cấu trúc sau--Công Ty Hợp Danh

Thành viên hợp danh có trách nhiệm vô
hạn, vì vậy tài sản cá nhân của họ có thể
được sử dụng để thanh toán các khoản
nợ hợp danh. Nói chung, nhiều thành
viên cùng ký kết một thỏa thuận trong
đó xác định vai trò của các thành viên
trong công ty cũng như hành động trong
trường hợp phá sản hoặc trường hợp bị
mua lại.

Công Ty Hợp Danh Hữu Hạn*

Thành viên hữu hạn có trách nhiệm hữu
hạn, có nghĩa là tổn thất của họ không
được vượt quá vốn đầu tư ban đầu của
họ. Theo luật, các thành viên thuộc loại
hình công ty này không thể có vai trò tích
cực trong doanh nghiệp. Nếu bạn chọn
thành lập loại hình doanh nghiệp này,
bạn phải nộp đơn đăng ký xin Giấy Chứng
Nhận Công Ty Hợp Danh Hữu Hạn (LP-1)
lên Văn Phòng Bộ Trưởng.
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Công Ty Trách Nhiệm Hữu
Hạn*

Hữu Hạn, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn,
và Công Ty--yêu cầu bạn phải đăng ký
với Bộ Trưởng.
Bộ Trưởng điều hành Ban Phụ Trách
Chương Trình Doanh Nghiệp để hỗ trợ
các doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập
công ty, đăng ký trở thành công ty hợp
danh hữu hạn, tình trạng phi lợi nhuận,
và các loại doanh nghiệp khác.
California Secretary of State
Business Entities
1500 11th Street
Sacramento, CA 95814
(916) 657-5448
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4. Địa Điểm Kinh Doanh
Bạn nghĩ rằng mình đã tìm thấy địa
điểm hoàn hảo cho doanh nghiệp mới
của mình... tuy nhiên, trước khi ký hợp
đồng thuê hoặc mua bất động sản cho
doanh nghiệp mới, hãy thực hiện những
điều sau:

Xác Minh Phân Vùng

Trước khi ký hợp đồng thuê hoặc mua
bất động sản cho doanh nghiệp mới, bạn
bắt buộc phải xác minh phân vùng với
Ban Quy Hoạch Thành Phố. Nhân viên
phải xác minh rằng địa điểm có thể mở
doanh nghiệp của bạn là phù hợp với loại
hình doanh nghiệp hay mục đích sử dụng
mong muốn.

Xác Minh Tiêu Chuẩn về Bãi
Đậu Xe

Địa điểm tiềm năng cho doanh nghiệp
mới của bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn
tối thiểu về bãi đậu xe. Bạn cần thiết phải
lập một kế hoạch về bãi đậu xe nếu có
thay đổi về mục đích sử dụng địa điểm.
Ví dụ, nếu doanh nghiệp trước tại vị trí
đó là một cửa hàng bán lẻ và bạn muốn
mở một nhà hàng, bãi đậu xe sẵn có phải
đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu cho một
nhà hàng. Nếu không đáp ứng được tiêu
chuẩn về bãi đậu xe, có thể bạn không
được phép mở doanh nghiệp mới. Có thể
phải tiến hành một phân tích về bãi đậu
xe bằng chi phí của chủ doanh nghiệp
mới; tuy nhiên, bạn không nên ký hợp
đồng thuê mà không đảm bảo bạn sẽ
đáp ứng được các tiêu chuẩn tối thiểu
về bãi đậu xe. Hơn nữa, mặc dù có tiến
hành phân tích bãi đậu xe, nhưng Ban
Quy Hoạch có thể không phê duyệt hoặc
phê chuẩn bản phân tích bãi đậu xe.
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Số chỗ đậu xe cần có thường phụ thuộc
vào ba yếu tố: 1. loại hình doanh nghiệp; 2.
chiều dài thước vuông của doanh nghiệp
(diện tích xây dựng, không phải diện tích
đất); và 3. vị trí của doanh nghiệp. Các
yêu cầu về bãi đậu xe cho doanh nghiệp
là chung cho toàn thành phố, ngoại trừ
Mission District và Valley Blvd. Các khu vực
theo Kế Hoạch Riêng có yêu cầu riêng của
họ. Để tiện cho bạn, Ban Quy Hoạch có tờ
thông tin ghi rõ các Yêu Cầu về Bãi Đậu Xe
cũng như Bản Liệt Kê Yêu Cầu về Kế Hoạch
Bãi Đậu Xe.

*Xác minh các tiêu chuẩn phân vùng và bãi đậu xe với Ban Quy Hoạch; để biết thêm thông tin, xin
gọi số (626) 308-2806.

Hợp Đồng Thuê

Đàm phán được một hợp đồng thuê thuận
lợi sẽ có lợi và giúp mang lại thành công
lâu dài cho doanh nghiệp của bạn. Bạn nên
xem xét hợp đồng thuê cùng với luật sư
bất động sản trước khi ký để đảm bảo bạn
biết bạn sẽ chịu trách nhiệm với những gì,
ngoài các khoản thanh toán tiền thuê hàng
tháng. Hơn nữa, hãy chắc rằng hợp đồng
thuê đã ghi rõ liệu người thuê nhà hay chủ
nhà sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng
phần đất tuân thủ tất cả các luật và quy
định bảo trì được áp dụng. Hãy nghĩ đến
việc gọi điện tới các ban của Cơ Quan Quy
Hoạch, Xây Dựng và/hoặc Cải Thiện Vùng
Lân Cận (Thực Thi Luật) để hỏi xem còn bất
kỳ trường hợp vi phạm luật nào chưa giải
quyết trên bất động sản hay không. Bạn có
thể muốn xác nhận ai sẽ chịu trách nhiệm
tuân thủ trước khi ký hợp đồng thuê. Xin
lưu ý, ban Cấp Giấy Phép Kinh Doanh của
thành phố yêu cầu hợp đồng thuê đất phải
được nộp cùng với Đơn Xin Cấp Giấy Phép
Kinh Doanh và Giấy Phép Sử Dụng Cơ Sở
làm bằng chứng về ngày bạn đã sử dụng
khu vực.
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5. Giấy Phép & Các Sửa Sang của Người Thuê Nhà
Nếu bạn đang sửa sang nội thất hoặc
ngoại thất tòa nhà, bạn phải xin tham vấn
các Phòng Quy Hoạch và Xây Dựng để xác
định mức độ xét duyệt cần thiết. Nếu có
những sửa sang lớn, bạn có thể phải xin
tham vấn trước Ủy Ban Xét Duyệt Thiết Kế
và Ủy Ban Quy Hoạch để được phê duyệt.
Bước này có thể mất một vài tháng vì vậy
điều quan trọng là bạn đưa bước này vào
lịch trình.
Thành Phố San Gabriel sử dụng một hệ
thống quản lý trường hợp để xử lý đơn
đăng ký kinh doanh và phát triển nhằm
cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất có
thể và thúc đẩy thông tin liên lạc hiệu quả
hơn. Với vai trò là người nộp đơn, trong
suốt quá trình xử lý đơn đăng ký, bạn sẽ
có một mối liên lạc duy nhất, đó là người
quản lý trường hợp.

Phiên Xét Duyệt Người Nộp Đơn

Phiên Xét Duyệt Người Nộp Đơn (Applicant
Review Sessions (ARS)) là các cuộc họp
thường trực hàng tháng được thiết kế để
cho những người nộp đơn có cơ hội được
gặp gỡ trưởng nhóm nhân viên để trao
đổi về các dự án của họ. Trao đổi sẽ giúp làm rõ các yêu cầu của Thành Phố, nêu ra các
vấn đề “cảnh báo”, và sắp xếp hợp lý các quy trình phê duyệt của Thành Phố. Đây là cơ
hội dành cho các dự án thương mại và dự án đa gia đình. Tại ARS, sẽ có một cuộc đánh
giá để tìm ra nhiều con đường dẫn đến thành công. Người nộp đơn được khuyến khích
chuẩn bị sẵn càng nhiều thông tin càng tốt và suy nghĩ linh hoạt về dự án được đề xuất
trước khi đến ARS. Người nộp đơn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để đặt câu hỏi để chúng
tôi có thể giải quyết vấn đề ngay từ đầu quy trình. Mục tiêu của Thành Phố là sao cho khi
bạn rời khỏi ARS, bạn biết chính xác cần có những bước nào để phát triển dự án hướng
tới thành công.
Người nộp đơn sẽ được gặp các nhân viên và chuyên gia tư vấn sau đây tại ARS:
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••
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••
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••
••
••

Người Quản Lý Trường Hợp (Người Lên Kế Hoạch)
Viên Chức Xây Dựng
Người Quản Lý Quy Hoạch
Kỹ Sư Cao Cấp
Người Quản Lý Phát Triển Kinh Tế
Kiến Trúc Sư Thành Phố
Ủy Viên Phụ Trách Hỏa Hoạn/Phó Ủy Viên Phụ Trách Hỏa Hoạn
Viên Chức Phòng Chống Tội Phạm, Sở Cảnh Sát

Phòng Phát Triển Cộng Đồng cung cấp hai loại hình tư vấn tại Phiên Xét Duyệt Người
Nộp Đơn (Applicant Review Session (ARS)):
Tư Vấn Ban Đầu (Không mất phí)
Tư vấn ban đầu là những cuộc họp kéo dài nửa giờ dành cho những người nộp đơn đã có
khái niệm sơ bộ về đề xuất dự án của họ. Người nộp đơn có thể có hoặc chưa có quyền
kiểm soát cơ sở. Mục đích của cuộc họp này là nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng thực hiện
dự án và cung cấp thông tin về cách chuẩn bị cho bản đệ trình chính thức.
Tại cuộc họp Tư Vấn Ban Đầu, nhân viên sẽ:
•• Cung cấp các thông tin và định hướng chung
•• Xét duyệt dự án được đề xuất so với kế hoạch/mục tiêu đối với cơ sở thực hiện dự
án của Thành Phố.
•• Trao đổi về tính khả thi của dự án và mức độ đánh giá môi trường cần thiết
•• Xác định các vấn đề có thể xảy ra tại cơ sở
•• Xem xét danh mục phát triển
•• Chỉ cung cấp thông tin phản hồi qua đối thoại
Xét Duyệt Dự Án Trước Khi Nộp Đơn Đăng Ký ($655, cộng với khoản đặt cọc $5.000
cho Kiến Trúc Sư Thành Phố)
Đây là loại hình xét duyệt đối với những người nộp đơn đang tiếp tục khái niệm hóa dự
án của họ, nhưng chưa sẵn sàng nộp đơn đăng ký chính thức. Mục đích của cuộc họp
này là nhằm cung cấp một đánh giá toàn diện hơn đối với vấn đề quan trọng trước khi
nộp đơn đăng ký.
Tại cuộc họp Trước Khi Nộp Đơn Đăng Ký, nhân viên sẽ:
•• Xét duyệt dự án được đề xuất so với kế hoạch/mục tiêu đối với cơ sở thực hiện dự
án của Thành Phố.
•• Xác định các vấn đề có thể xảy ra tại cơ sở
•• Trao đổi về tiếp nhận và tiếp cận cộng đồng
•• Đưa ra các khuyến nghị để cải thiện dự án
•• Cung cấp thời hạn nghiêm ngặt và giải thích quy trình, bao gồm các giấy phép và
phê duyệt cần thiết
•• Xác định các yêu cầu cụ thể đối với việc nộp đơn
•• Xác định lệ phí và chi phí
•• Cung cấp thư nhận xét chính thức
Xin gọi điện tới Ban Quy Hoạch theo số (626) 308-2809 để lên lịch ARS.
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Giấy Phép & Phê Duyệt Các Sửa Sang của Người Thuê Nhà

Khi lập kế hoạch thực hiện sửa sang (tân trang), bạn phải nộp các bản kế hoạch cho Phòng
Quy Hoạch và Xây Dựng TRƯỚC KHI bắt đầu bất kỳ công tác nào. Không được bắt đầu
bất cứ công tác nào cho đến khi Thành Phố xét duyệt, phê duyệt và cấp giấy phép. Sơn
nội thất và thảm và/hoặc sàn mới không yêu cầu phải có giấy phép. Nếu không có đề
xuất xây dựng nào, vui lòng tham khảo phần Kiểm Tra Tình Trạng Sử Dụng theo Giấy
Phép Kinh Doanh bên dưới mục Giấy Phép Kinh Doanh.

Hướng Dẫn Thiết Kế

San Gabriel có một di sản thiết kế kiến trúc và vườn lâu đời và phong phú. Chúng tôi
đánh giá cao di sản đó như đã thấy tại Mission District: Hội Đồng Thành Phố đã cam kết
là sẽ thiết kế hợp lý với nhận thức rằng mỗi dự án đều có thể ảnh hưởng đến môi trường
của chúng ta trong một thời gian rất dài. Thành Phố có các hướng dẫn thiết kế cụ thể
cho tất cả các dự án phát triển. Những hướng dẫn thiết kế này được trình bày vào văn
bản để nâng cao quá trình sáng tạo. Họa đồ khu đất, thiết kế kiến trúc và cảnh quan phải
tuân thủ các chính sách về kế hoạch chung, quy định phân vùng, hướng dẫn thiết kế,
kế hoạch cụ thể cũng như các quy định và chính sách khác của Thành Phố mà quy định
về đặc điểm và chất lượng phát triển. Bạn có thể xem Hướng Dẫn Thiết Kế trực tuyến tại
địa chỉ www.sangabrielcity.com/331/Design-Guidelines.

Tòa Nhà Lịch Sử

Nằm tại vùng Los Angeles, San Gabriel là nơi có nhiều tòa nhà đẹp cổ kính có lịch sử từ
đầu những năm 1900, và một số tòa thậm chí còn sớm hơn. Cộng đồng của chúng tôi rất
trân trọng những tòa nhà lịch sử và chúng tôi luôn tìm cách bảo tồn và cải thiện những
tòa nhà đó. Tái sử dụng theo mục đích khác, phục hồi chức năng, và khôi phục các tòa
nhà lịch sử được khuyến khích mạnh mẽ. Quy Định về Tài Nguyên Văn Hóa và Bảo Tồn
Di Tích của Thành Phố đã đặt ra những yêu cầu về thực hiện sửa sang tòa nhà lịch sử.
Nếu bạn đang đề xuất là đặt doanh nghiệp của bạn tại một tòa nhà lịch sử và tiến hành
sửa đổi tòa nhà lịch sử, xin vui lòng liên lạc với Ban Quy Hoạch càng sớm càng tốt để
chúng tôi có thể hỗ trợ hướng dẫn bạn thông qua quy trình tuân thủ các yêu cầu về tài
nguyên di tích của Thành Phố.

Giấy Phép Sử Dụng Có Điều Kiện (Conditional Use Permit (CUP))

CUP là yêu cầu bắt buộc và có thể được cấp khi mục đích sử dụng là phù hợp theo một
số điều kiện nhất định so với những mục đích sử dụng hiện có và được cấp phép khác,

nhưng không được phép vi phạm quyền lợi theo Quy Định Phân Vùng. CUP yêu cầu phải
tiến hành Phiên Điều Trần Công Khai trước Ủy Ban Quy Hoạch và/hoặc Hội Đồng Thành
Phố. Mục đích đặt ra các điều kiện cho CUP là để đảm bảo rằng hành động được phép
sẽ được thực hiện một cách hòa bình, an toàn và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.
Ví dụ, các nhà hàng có giấy phép bán đồ uống chứa cồn thì phải có CUP. Hoàn tất quy
trình CUP thường phải mất từ bốn đến sáu tháng.

Kiểm Tra Kế Hoạch Xây Dựng/Xét Duyệt Kế Hoạch Xây Dựng

Sau khi phòng Quy Hoạch phê duyệt doanh nghiệp được đề xuất, và đã phê duyệt kế
hoạch phát triển, Phòng Xây Dựng sẽ duyệt xét các kế hoạch xây dựng để xem có tuân thủ
quy định xây dựng, bảo tồn năng lượng, quy định về tiếp cận cho người khuyết tật và các
quy định khác hay không. Các kiến trúc sư hoặc kỹ sư có giấy phép sẽ cần lập những kế
hoạch này nếu sửa đổi cấu trúc xây dựng. Xin lưu ý: nếu nộp kế hoạch xây dựng, thường
phải có đầy đủ bốn bộ kế hoạch để gửi tới Ban Quy Hoạch, Xây Dựng, Chống Hỏa Hoạn
và Công Trình Công Cộng để được duyệt xét. Tuy nhiên, thời gian duyệt xét khác nhau,
bạn nên chờ tới ba đến bốn tuần để được duyệt xét kế hoạch đầu tiên. Thông thường,
các kế hoạch sẽ đòi hỏi nhiều vòng duyệt xét trước khi được phê duyệt và được cấp giấy
phép. Một số dự án có thể đòi hỏi phải có phê duyệt từ Bộ Y Tế, Vệ Sinh hay SCAQMD
trước khi có thể được cấp các giấy phép xây dựng. Hãy tham khảo ý kiến của nhân viên
Ban Xây Dựng để xác minh tính khả dụng.
LỜI KHUYÊN: Hãy thuê một kiến trúc sư hoặc chuyên gia thiết kế có giấy phép giàu kinh
nghiệm về loại hình dự án của bạn để phác thảo các kế hoạch của bạn. Dự án của bạn có
thể thành công rực rỡ khi được chuẩn bị bởi một chuyên gia thiết kế giàu kinh nghiệm thiết
kế các dự án có cùng loại hình, quy mô và phạm vi với dự án hình dung của bạn. Trong hầu
hết các trường hợp, những kế hoạch được chuẩn bị một cách chuyên nghiệp sẽ giúp thực
hiện dự án tốt hơn nhờ thiết kế hiệu quả hơn và do vậy thường giúp tiết kiệm đáng kể thời
gian và chi phí trong quá trình xây dựng.

Giấy Phép Xây Dựng

Giấy phép được cấp sau khi các kế hoạch xây dựng được phê duyệt và tất cả lệ phí được
đóng đầy đủ. Lệ phí dựa trên đánh giá dự án. Gần như tất cả các giấy phép thương mại
đều yêu cầu phải có các nhà thầu có giấy phép.

Kiểm Tra Xây Dựng

Khi bạn nhận được giấy phép công trình xây dựng, bạn cũng sẽ nhận được một Thẻ Công
Việc. Thành Phố không tự động thực hiện thanh tra. Trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc
nhà thầu là yêu cầu các hoạt động kiểm tra xây dựng cần thiết. Thanh Tra Xây Dựng sẽ
kiểm tra việc xây dựng trong suốt các giai đoạn xây dựng. Thông thường, bất kỳ công
trình được hoàn thành nào đều cần phải được kiểm tra bởi Thanh Tra Xây Dựng, một
số công trình xây dựng có thể cũng cần sự kiểm tra của các phòng ban khác của thành
phố. Lần kiểm tra đầu tiên phải diễn ra trong vòng sáu tháng kể từ khi cấp giấy phép
nếu không giấy phép sẽ hết hạn và người nộp đơn sẽ phải nộp lệ phí cho việc xem xét
bất kỳ sự thay đổi nào về bộ luật và để gia hạn giấy phép. Yêu cầu về kiểm tra sẽ được
giải thích thêm khi cấp giấy phép.
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Biển Hiệu

San Gabriel công nhận và rất ủng hộ nhu cầu của các thương nhân và chủ sở hữu tài
sản trong việc nhận diện doanh nghiệp của họ thông qua biển hiệu và các phương tiện
quảng cáo khác. Kích thước, vị trí, số lượng và thiết kế của các biển hiệu ảnh hưởng lớn
đến nhận thức chung của cả môi trường trực quan của cộng đồng và sức mạnh kinh tế
của nó. Thành Phố mong muốn duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
trong cả các khu dân cư và các hành lang thương mại.
Bộ Luật Đô Thị cho phép sử dụng biển hiệu để tạo ra môi trường trực quan chất lượng
cao và quản lý biển hiệu để đảm bảo thiết kế phù hợp về quy mô so với các cấu trúc và
khu thương mại xung quanh. Mục đích là nhằm loại bỏ hỗn loạn thị giác trong khi vẫn
đem lại các cơ hội hợp lý để nhận diện đầy đủ về doanh nghiệp cũng như hàng hóa và
dịch vụ mà họ cung cấp. Hơn nữa, các quy định về biển hiệu làm giảm mối nguy hiểm
tiềm ẩn và tăng cường việc di chuyển an toàn của các phương tiện giao thông và người
đi bộ trên toàn thành phố. Do đó, có những hạn chế về số lượng biển báo được cho phép
đối với mỗi doanh nghiệp và tòa nhà.
Phải có giấy phép cho bất kỳ biển hiệu nào trong Thành Phố bao gồm, nhưng không
giới hạn ở, biển hiệu cửa sổ cố định, biển hiệu tường, biển hiệu tượng đài, biển hiệu mái
hiên và các biển hiệu tạm thời như biểu ngữ “Tưng Bừng Khai Trương”. Hầu hết các giấy
phép biển hiệu có thể được Ban Quy Hoạch và Xây Dựng xử lý và cấp trực tiếp. Các biển
hiệu di động như biển hiệu khung chữ A, bảng kẹp quảng cáo hoặc biển hiệu có bánh
xe, không có tính chất cố định, được đặt ở lề đường đi công cộng, có thể được cho phép
tùy thuộc vào xét duyệt và phê duyệt (về sự xâm lấn) Quy Hoạch, Xây Dựng và Công
Trình Công Cộng.
Giấy phép cho biểu ngữ tạm thời rất dễ xử lý. Một hình ảnh về mặt tiền cửa hàng hoặc
tòa nhà nơi sẽ đặt biểu ngữ giúp ích cho việc đánh giá của nhân viên. Ngoài ra, điều quan
trọng là phải nắm được chiều dài tuyến tính của mặt tiền cửa hàng hoặc tòa nhà vì kích
thước tối đa của biểu ngữ sẽ phụ thuộc vào chiều dài đó. Cuối cùng, vui lòng xác nhận
với nhân viên ban Quy Hoạch để có thông tin cụ thể về thời hạn cho biểu ngữ tạm thời.
Các loại biển hiệu sau bị cấm trong Thành Phố:
•• Biển hiệu hình động;
•• Biển hiệu bóng bay (trừ một số ngoại lệ);
•• Biển hiệu phát xạ;
•• Cờ đuôi, cờ và biểu ngữ (các biển hiệu không cố định bằng giấy, vải hoặc nhựa
tạm thời);
•• Màn hình quảng cáo ngoài cơ sở (trừ biển quảng cáo được xây dựng hợp pháp);
•• Biển hiệu mái che;
•• Biển hiệu cột (với một số ngoại lệ);
•• Biển hiệu gắn trên xe;
•• Biển hiệu mô phỏng bất kỳ biển hiệu hoặc tín hiệu điều khiển giao thông nào;
•• Dây bóng đèn (trừ khi để trang trí cho ngày lễ); và
•• Biển hiệu liên quan đến công việc kinh doanh tại nhà.
Tránh chi tiêu tiền lãng phí vào các biển hiệu bị cấm bằng cách chuẩn bị thảo luận về
biển hiệu của bạn một vài tháng trước khi khai trương doanh nghiệp. Để có thêm thông
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tin về biển hiệu, vui lòng gọi đến Ban Quy Hoạch thuộc Phòng Phát Triển Cộng Đồng
theo số (626) 308-2806.

Giấy Phép Y Tế cho Cơ Sở Thực Phẩm

Nếu doanh nghiệp là một cơ sở thực phẩm (ví dụ, nhà hàng có chỗ ngồi, cửa hàng bán
đồ mang đi, bao gồm cả các cơ sở rượu/bia), bạn phải liên hệ với Phòng Y Tế Công Cộng,
Ban Y Tế Môi Trường của Quận Los Angeles để biết các yêu cầu về giấy phép và kiểm
tra kế hoạch xây dựng cơ sở thực phẩm. Phòng Y Tế sẽ hỗ trợ trong việc lập kế hoạch
và xây dựng cơ sở nhà bếp và nhà vệ sinh cho loại hình cơ sở thực phẩm của bạn. Cần
phải có phê duyệt của Phòng Y Tế trước khi cấp giấy phép xây dựng.
Các cơ sở thực phẩm mới trong Thành Phố San Gabriel thuộc quản lý của Văn Phòng
Khu Vực Baldwin Park, đặt tại 5050 Commerce Way, Baldwin Park, CA 91706. Để biết
thêm thông tin, hãy gọi số (626) 430-5380 hoặc truy cập trang web www.lapublichealth.
org/eh/.

Phòng Kiểm Soát Đồ Uống Có Cồn (Alcoholic Beverage Control (ABC))

Nếu bạn dự định bán rượu tại cơ sở kinh doanh của mình, bạn phải nộp đơn xin Giấy Phép
Kinh Doanh Đồ Uống Có Cồn thông qua Cơ Quan Kiểm Soát Đồ Uống Có Cồn (ABC) của
California. Văn Phòng Khu Vực về ABC đặt tại 222 E. Huntington Dr., Suite 114, Monrovia,
CA 91016, (626) 256-3241. Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều thông tin hữu ích liên quan
đến Giấy Phép Kinh Doanh Đồ Uống Có Cồn tại địa chỉ www.abc.ca.gov.
Các cơ sở muốn được nhận Giấy Phép Kinh Doanh ABC cũng phải có Giấy Phép Sử Dụng
Có Điều Kiện từ Thành Phố thông qua Ban Quy Hoạch.

Phòng Cứu Hỏa San Gabriel

Hầu hết các dự án cải tiến và phát triển tòa nhà đều phải có đánh giá kế hoạch từ Phòng
Cứu Hỏa. Mỗi loại hình kinh doanh sẽ có các yêu cầu về cứu hỏa khác nhau. Hãy xác
nhận với Ban Xây Dựng của Thành Phố San Gabriel để xác định xem kế hoạch của bạn
có yêu cầu đánh giá Hỏa Hoạn hay không hoặc bạn có thể liên lạc với Phòng Cứu Hỏa
San Gabriel theo số (626) 308-2883.

Tính Tuân Thủ về Khả Năng Tiếp Cận cho Người Khuyết Tật

Luật tiểu bang và liên bang cho người khuyết tật quyền bình đẳng để tiếp cận các hoạt
động hàng ngày như mua hàng tại cửa hàng, xem phim trong rạp, và thưởng thức bữa ăn
tại nhà hàng. Các doanh nghiệp (và chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp thuê) có nghĩa
vụ cung cấp quyền tiếp cận cho tất cả các khách hàng quen đối với các cơ sở hiện có cũng
như khi cơ sở được thay đổi (cải tiến của người thuê) hoặc được xây dựng mới. Việc đánh
giá dự án có thể đòi hỏi tính tuân thủ về khả năng tiếp cận cho người khuyết tật. Vì lợi
ích lớn nhất của doanh nghiệp/tài sản của bạn, cần đảm bảo kiến trúc sư của bạn nhận
thức được những ưu tiên về cải tiến để tuân thủ quy định của Tiểu Bang và Liên Bang.
Vui lòng liên lạc với Ban Xây Dựng theo số (626) 308-2806 nếu có bất kỳ thắc mắc nào
hoặc cần làm rõ thêm.
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6. Giấy Phép của Người Bán
Phải có Giấy Phép của Người Bán cho các cá nhân, cũng
như các tập đoàn, công ty hợp danh, và công ty trách
nhiệm hữu hạn, những người tham gia vào kinh doanh
ở California và có ý định bán hay cho thuê tài sản cá
nhân hữu hình mà thông thường sẽ phải chịu thuế bán
hàng nếu bán lẻ.
Board of Equalization Sales Tax (Seller’s Permit)
Field Office
12440 E. Imperial Highway, Suite 200
Norwalk, CA 90650
(562) 466-1694

7. SCAQMD
Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí ở South Coast
(South Coast Air Quality Management District (SCAQMD))
là cơ quan quản lý tại địa phương chịu trách nhiệm bảo
vệ sức khỏe công cộng khỏi ô nhiễm không khí. Một số
loại hình doanh nghiệp nhất định phải có sự thông qua
của SCAQMD. Sau đây là ví dụ về các loại máy móc trong
một số doanh nghiệp cần phải được thông qua: bếp
nướng bằng than, máy giặt khô, buồng phun sơn và máy
in. SCAQMD cung cấp Văn Phòng Hỗ Trợ Doanh Nghiệp
Nhỏ để giúp các chủ doanh nghiệp mới trong việc xin
giấy phép và các doanh nghiệp hiện có đi vào tuân thủ.
Văn Phòng Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ
800-CUT-SMOG (288-7664) hoặc 909-396-3529
smallbizassistance@aqmd.gov
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8. Giấy Phép Kinh Doanh
Bước đầu tiên để lấy giấy phép kinh
doanh bắt đầu với Phòng Tài Chính
San Gabriel. Khi bạn đã sẵn sàng
bắt đầu kinh doanh, bạn có thể lấy
và điền vào Đơn Xin Cấp Giấy Phép
Kinh Doanh & Giấy Phép Sử Dụng Cơ
Sở từ Phòng Tài Chính San Gabriel.
Nhân Sự Tài Chính sẽ đánh dấu các
tài liệu cần thiết theo yêu cầu trên
danh sách kiểm tra dựa trên loại hình
doanh nghiệp.
Bản sao các tài liệu sau đây PHẢI được nộp cùng Đơn Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh &
Giấy Phép Sử Dụng Cơ Sở đã điền đầy đủ và lệ phí thích hợp:
1.
2.

Đơn Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh & Giấy Phép Sử Dụng Cơ Sở
Đơn Xin Cấp Giấy Phép Nghệ Danh & Giấy Phép Sử Dụng Cơ Sở (Miễn nếu doanh
nghiệp là một công ty và đang sử dụng tên công ty hoặc nếu tên doanh nghiệp là
tên cá nhân đầy đủ của người nộp đơn)
3.
Điều Lệ Công Ty & Bản Tuyên Bố Thông Tin (Yêu cầu đối với các công ty tuyên bố
Tình Trạng Doanh Nghiệp hoặc Điều Lệ Tổ Chức của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn)
4.
Giấy Phép Bán Lại/của Người Bán (Yêu cầu đối với tất cả các doanh nghiệp bán lẻ/
bán sỉ)
5.
Số ID Thuế Liên Bang. (Yêu cầu đối với tất cả các doanh nghiệp có nhân viên)
6.
Giấy Phép Y Tế (Yêu cầu đối với tất cả các doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm hoặc
bán thực phẩm đóng gói)
7.
Giấy Phép Tiểu Bang (Yêu cầu đối với tất cả các chuyên gia, và một số ngành nghề
khác: bác sĩ, nha sĩ, luật sư, kế toán viên công chứng (Certified Public Accountant
(CPA)), kiến trúc sư, chuyên gia châm cứu, nhà mỹ dung, chuyên gia thẩm mỹ, thợ
làm móng, giấy phép của Hội Đồng Trị Liệu Mát Xa California (California Massage
Therapy Council (CAMTC)) cho dịch vụ xoa bóp, v.v.)
8.
Hợp Đồng Cho Thuê Thương Mại Ngắn Hạn hoặc Dài Hạn (Phải nêu rõ ngày mà
bạn chiếm dụng không gian)
9.
Giấy Phép Thành Lập (Yêu cầu đối với tất cả các chủ salon)
10. Các tài liệu khác có thể được yêu cầu cho các loại hình doanh nghiệp khác.

Bước thứ hai để lấy giấy phép kinh doanh liên quan đến việc kiểm tra giấy phép sử dụng
cơ sở. Việc kiểm tra Giấy Phép Sử Dụng Cơ Sở được Ban Quy Hoạch và Xây Dựng cũng
như Phòng Cứu Hỏa thực hiện. Việc kiểm tra được điều phối bởi phòng Phát Triển Cộng
Đồng và thường diễn ra vào các ngày thứ Ba từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều và thứ Năm
từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Việc kiểm tra sẽ không được lên lịch cho đến khi tất cả
các lệ phí đã được thanh toán. Sau khi tất cả các lệ phí được thanh toán, bạn có thể lên
lịch cho một cuộc hẹn kiểm tra về sử dụng cơ sở. Nếu không cần thiết phải xây dựng
gì, không gian sẽ cần được thiết lập hoàn chỉnh như là đã sẵn sàng để tiến hành kinh
doanh gồm cả biển hiệu kinh doanh. Chú ý quan trọng: đồ nội thất, thiết bị và hàng có
sẵn phải được đặt đúng vị trí trước khi tiến hành kiểm tra.
Nếu bạn đạt yêu cầu, bạn sẽ được cấp một giấy phép tạm thời màu hồng ngay tại chỗ.
Nếu bạn không đạt yêu cầu, bạn sẽ nhận được một Thông Báo Điều Chỉnh nêu chi tiết
những mục cần giải quyết. Sau khi thực hiện những điều chỉnh cần thiết, bạn có thể gọi
cho phòng Phát Triển Cộng Đồng theo số (626) 308-2806 để lên lịch cho lần kiểm tra lại
trong vòng hai tuần. Nếu bạn không thể khắc phục và xếp lại lịch kiểm tra của bạn trong
khi vẫn tiến hành kinh doanh, thì bạn sẽ phải bị Triệu Tập Hành Chính và phạt tiền. Trong
mọi trường hợp, bạn không được mở doanh nghiệp mà không có giấy phép kinh doanh
tạm thời hoặc giấy phép chính thức.
Bước cuối cùng sau khi bạn nhận được giấy phép kinh doanh của mình qua đường bưu
điện là dán giấy phép tại một vị trí dễ thấy trong doanh nghiệp mới của bạn. Lưu ý: tất
cả giấy phép hết hạn vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Một thông báo gia hạn sẽ được
gửi đến như một cử chỉ lịch sự. Đó không phải là một hóa đơn và tất cả các giấy phép
hết hạn và phải trả tiền mà không bị phạt chậm nhất vào ngày 31 tháng 1 hàng năm.
Tiền phạt sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 2. Dấu bưu điện không được chấp nhận vì
bạn đã được cho cả tháng 1 là thời gian ân hạn.

Sau khi tất cả các tài liệu đã được nhận, bạn sẽ được chuyển đến quầy của Phòng Phát
Triển Cộng Đồng để nhận đánh giá của Ban Quy Hoạch và Xây Dựng. (Vui lòng lưu ý:
bạn sẽ cần nộp một bản vẽ mặt bằng phòng theo tỷ lệ bố trí hiện tại của không gian
thể hiện tất cả các phòng, tường, cửa sổ và cửa ra vào). Sau khi Ban Quy Hoạch và Xây
Dựng đã ký phê duyệt loại hình kinh doanh và điền lệ phí sử dụng cơ sở vào đơn, bạn
phải thông báo cho Phòng Tài Chính để họ có thể tính lệ phí cấp giấy phép kinh doanh
của bạn và thu tiền.

17

18

CÁC BƯỚC ĐỂ MỞ DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG!

9. Thuế Doanh Nghiệp & Mã Số ID
Chủ Sử Dụng Lao Động
Các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm
nộp các loại thuế và phải nộp thuế bổ sung
nếu họ thuê nhân viên. Các doanh nghiệp
phải có Mã Số ID Chủ Sử Dụng Lao Động
(Employer Identification Number (EIN) hoặc
Số ID Thuế Liên Bang thông qua chính phủ
liên bang. EIN sẽ được sử dụng khi nộp thuế
thu nhập liên bang và thuế theo sổ lương.
Do tính phức tạp của các quy định về thuế,
bạn nên nhờ một kế toán viên công chứng
và/hoặc một luật sư thuế tư vấn.

10. Tài Khoản Ngân Hàng của Doanh Nghiệp
Tách biệt tài chính cá nhân và tài chính doanh
nghiệp của bạn. Mở một tài khoản séc chỉ dùng
cho doanh nghiệp sẽ làm cho cuộc sống của
bạn dễ dàng hơn nhiều khi đến thời gian nộp
thuế doanh nghiệp của bạn. Có rất nhiều phần
mềm và ứng dụng điện thoại thông minh để dễ
dàng theo dõi các chi phí kinh doanh của bạn
và giúp bạn sắp xếp. Thành Phố San Gabriel có
rất nhiều tổ chức tài chính luôn sẵn sàng để hỗ
trợ bạn. Để biết danh sách đầy đủ, bạn có thể
truy cập trang web phát triển kinh tế tại địa chỉ
www.sangabrieled.com.

Sở Thuế Vụ
Điện thoại miễn phí bên trong Hoa Kỳ:
(800) 829-4933
Trụ Sở Chính Washington, D.C.:
(202) 874-1460
www.irs.gov/businesses
Tiểu Bang California cũng yêu cầu các doanh
nghiệp trả một số loại thuế và có bảo hiểm
bồi thường cho người lao động. Trung Tâm
Dịch Vụ Thuế California cung cấp các thông
tin về thuế bắt buộc đối với từng loại hình
cấu trúc doanh nghiệp (Đơn Danh, Công
Ty, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (Limited
Liability Company (LLC)), v.v.), hãy truy cập
trang web theo địa chỉ www.taxes.ca.gov.
Bạn có thể có thêm thông tin về thuế của
tiểu bang tại Ủy Ban Thuế Đặc Quyền Kinh
Doanh.
Ủy Ban Thuế Đặc Quyền Kinh Doanh
Thông tin chung
(800) 852-5711
Dịch vụ điện thoại tự động:
(800) 338-0505
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Thông Tin Bổ Sung của Thành Phố
Xây Dựng & An Toàn

Ban Xây Dựng và An Toàn cung cấp dịch vụ kiểm tra kế hoạch và thanh tra xây dựng.
Mục tiêu của ban là bảo vệ những người sống và làm việc tại Thành Phố thông qua việc
duyệt xét các kế hoạch xây dựng trước khi công trình bắt đầu và sau đó bằng cách giám
sát công trình đến khi hoàn thành. Ban Xây Dựng và An Toàn chịu trách nhiệm thực thi
bộ luật về Xây Dựng, Hệ Thống Ống Nước, Điện và Cơ Khí của Tiểu Bang California, Bộ
Luật Đô Thị của San Gabriel, và các điều khoản liên quan khác của bộ luật y tế của Tiểu
Bang, Liên Bang và Quận.

Hội Đồng Thành Phố

Hội Đồng Thành Phố chịu trách nhiệm xây dựng pháp luật và chính sách trong việc tiến
hành hoạt động kinh doanh của thành phố. Thành viên Hội Đồng Thành Phố được bầu
theo đa số để phục vụ nhiệm kỳ bốn năm.

Thành Phố. Ban xét duyệt và thực hiện các kế hoạch phát triển để phù hợp với quy định
phân vùng và phân khu và giấy phép sử dụng có điều kiện.

Công Trình Công Cộng

Vai trò của Phòng Công Trình Công Cộng là bảo vệ và tăng cường sức khỏe và an toàn
công cộng, cung cấp cho cộng đồng cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, các không gian công
cộng chào đón và đảm bảo các tiêu chuẩn của thành phố về tuân thủ môi trường, an
toàn giao thông và tính di động. Phòng bao gồm các ban của Cơ Quan Kỹ Thuật, Cơ Sở
Hạ Tầng, Đường Phố, Bảo Trì Công Viên và Phương Tiện Giao Thông.

Ủy Ban Quy Hoạch

Ủy Ban Quy Hoạch San Gabriel gồm năm thành viên được bổ nhiệm, tất cả đều là các
chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh vực học thuật, kiến trúc và thiết kế. Vai trò của
Ủy Ban Quy Hoạch là đưa ra kiến nghị với Hội Đồng Thành Phố, cũng như đưa ra quyết
định về vấn đề sử dụng đất.

Phòng Cứu Hỏa San Gabriel

Ủy Ban Xét Duyệt Thiết Kế có ba thành viên bao gồm đại diện từ các chuyên gia thiết kế
như kiến trúc sư và kiến trúc sư cảnh quan. Ủy Ban Xét Duyệt Thiết Kế chịu trách nhiệm
xét duyệt kế hoạch xây dựng cho các dự án thương mại và nhà ở có liên quan đến kiến
trúc, màu sắc, vật liệu, và cảnh quan và tuân thủ các hướng dẫn thiết kế của thành phố, v.v.

Phòng Cứu Hỏa San Gabriel là phòng cứu hỏa có dịch vụ đầy đủ, cho tất cả các rủi ro,
cung cấp dịch vụ phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm và cứu hộ (urban search and rescue
(US&R)) đô thị, xe cứu thương có nhân viên y tế, công cụ đánh giá nhân viên y tế, thanh
tra phòng cháy chữa cháy, giáo dục công chúng, lập kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng ứng
phó trường hợp khẩn cấp, điều tra cháy/hỏa hoạn, thực thi bộ luật, đào tạo Nhóm Ứng
Phó Trường Hợp Khẩn Cấp Trong Cộng Đồng (Community Emergency Response Team
(CERT)) và các dịch vụ khác dựa trên nhu cầu của cộng đồng.

Ban Phát Triển Kinh Tế

Phòng Cảnh Sát San Gabriel

Ủy Ban Xét Duyệt Thiết Kế

Ban Phát Triển Kinh Tế làm việc với các chủ doanh nghiệp và các nhà phát triển bằng
cách hỗ trợ họ thông qua quyền lợi và quy trình cấp phép. Nhân viên luôn sẵn có để
cung cấp dịch vụ cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp. Dù bạn
đang tìm kiếm để xây dựng một dự án thương mại mới, mở một cửa hàng nhỏ hay mở
rộng việc kinh doanh hiện tại của bạn, thì đội ngũ có trình độ của chúng tôi luôn sẵn
sàng giúp đỡ bạn.

Cơ Quan Cải Thiện Vùng Lân Cận (Thực Thi Luật)

Mục tiêu của Ban thuộc Cơ Quan Cải Thiện Vùng Lân Cận (Neighborhood Improvement
Services (NIS)) là thúc đẩy và duy trì một môi trường sống và làm việc an toàn và theo
mong muốn trên toàn thành phố. Để giúp duy trì và nâng cao chất lượng cộng đồng của
chúng ta, NIS quản lý chương trình thực thi công bằng và không thiên vị để điều chỉnh
những hành vi vi phạm bộ luật đô thị và quy định sử dụng đất.
Thành Phố San Gabriel cung cấp hoạt động loại bỏ các hình vẽ graffiti thông qua Ban NIS;
hãy gọi đến Đường Dây Nóng về Hình Vẽ Graffiti theo số (800) 794-7384 để được trợ giúp.

Phòng Cảnh Sát San Gabriel có mặt nhằm phục vụ tất cả mọi người trong cộng đồng một
cách chuyên nghiệp và kịp thời. Phòng hợp tác với tất cả người dân để thiết lập và duy
trì bình yên của cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Phòng Thương Mại San Gabriel

Phòng Thương Mại cung cấp dịch vụ cho thành viên và cộng đồng trực thuộc nhằm
tăng cường môi trường kinh doanh thuận lợi. Phòng cũng cung cấp các sự kiện liên kết
mạng lưới các thành viên, phát triển kinh doanh, hội thảo giáo dục, hỗ trợ tiếp thị và
vận động lập pháp.

Giấy Phép Sử Dụng Tạm Thời

Một số hoạt động nhất định về sở hữu tư nhân như bán hàng khuyến mãi, sự kiện tạm
thời và gây quỹ (bao gồm bán hàng vỉa hè) sẽ phải có Giấy Phép Sử Dụng Tạm Thời. Đơn
Xin Cấp Giấy Phép Sử Dụng Tạm Thời cần phải được nộp ít nhất một tháng trước hoạt
động hoặc sự kiện.

Ban Quy Hoạch

Ban Quy Hoạch thuộc Phòng Phát Triển Cộng Đồng chịu trách nhiệm quản lý các pháp
lệnh và chính sách liên quan đến phân vùng, sử dụng đất và phát triển trong phạm vi
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Các Nguồn Lực Khác & Thông Tin Hữu Ích

khỏe tại nơi làm việc.
www.dir.ca.gov/dosh/CalOSHA.htm

Phòng Phát Triển Việc Làm (Employment Development Department (EDD))
Trang Web Chính Phủ California Trực Tuyến trên Máy Tính (California
Government Online to Desktops (CalGOLD))

Năm 1997, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường California (California Environmental Protection Agency
(Cal/EPA)) đã xây dựng Trang Web Chính Phủ California Trực Tuyến trên Máy Tính (California
Government Online to Desktops (CalGOLD)) để hỗ trợ trong việc cung cấp cho các doanh nghiệp
thông tin mà họ cần để tuân thủ các yêu cầu quy định về môi trường và các yêu cầu quy định
khác về pháp lý và cấp phép. Đối với các trường hợp cần thêm thông tin, CalGOLD cung cấp liên
kết Internet trực tiếp và thông tin liên hệ với cơ quan cấp phép có thẩm quyền của tiểu bang,
địa phương, khu vực, và liên bang. www.calgold.ca.gov/

Tư Vấn Công Nghệ Sản Xuất California (California Manufacturing
Technology Consulting (CMTC))

CMTC là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp các nhà sản xuất ở Miền Nam California bằng
cách xác định các lĩnh vực cải thiện về năng lực, quy trình và hệ thống nhằm tạo ra tác động tài
chính. Các chuyên gia tư vấn kinh doanh luôn sẵn có để giúp các nhà sản xuất vừa và nhỏ mà
không hề tính phí cho doanh nghiệp. www.cmtc.com

Trung Tâm Nguồn Việc Làm

Thông qua mạng lưới đối tác, Trung Tâm Nguồn Việc Làm Goodwill Nam California mang người
tìm việc và nhà tuyển dụng lao động đến với nhau tại một điểm. Nhà tuyển dụng lao động được
hỗ trợ tìm kiếm ứng viên và sàng lọc nhân viên tiềm năng, và người tìm việc được hỗ trợ về
chiến lược tìm kiếm việc làm, viết sơ yếu lý lịch, chuẩn bị phỏng vấn, và phát triển nghề nghiệp.

www.goodwillsocal.org/career-services

Ủy Ban Cấp Phép cho Nhà Thầu của Tiểu Bang

Ủy Ban Cấp Phép cho Nhà Thầu của Tiểu Bang (Contractors State License Board (CSLB)) cấp phép
và quản lý ngành xây dựng của tiểu bang California. Xác minh nhanh xem nhà thầu có giấy phép
hợp lệ không tại địa chỉ www.cslb.ca.gov.

Vấn Đề Người Tiêu Dùng

Một số loại hình nghề nghiệp như thợ cắt tóc, bác sĩ và y tá đã đăng ký, cùng một số khác, phải
có giấy phép tiểu bang thông qua Phòng Phụ Trách Vấn Đề Người Tiêu Dùng (Department of
Consumer Affairs (DCA)). DCA cũng chịu trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng California trong
khi đảm bảo một thị trường có khả năng và công bằng. www.dca.ca.gov

Phòng Quan Hệ Ngành

Phòng Quan Hệ Ngành (Department of Industrial Relations (DIR)) thúc đẩy cải thiện điều kiện làm
việc và tăng cường cơ hội có được việc làm sinh lợi tại California. www.dir.ca.gov

Ban An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (Division of Occupational Safety and
Health (Cal/OSHA))

Cal/OSHA là một ban của Phòng Quan Hệ Ngành. Chương Trình Cal/OSHA chịu trách nhiệm
thực thi các điều luật và quy định của California liên quan đến an toàn và sức khỏe tại nơi làm
việc và cung cấp hỗ trợ cho người sử dụng lao động và người lao động về vấn đề an toàn và sức
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EDD của Tiểu Bang California cung cấp một loạt các chương trình dành cho cả người tìm việc và
người sử dụng lao động. Nhiều dịch vụ cho người sử dụng lao động như thuế tiền lương, thông tin
thị trường lao động, bảo hiểm khuyết tật tiểu bang và thất nghiệp có thể được truy cập trực tuyến.
www.edd.ca.gov/employer_services.htm

GO-Biz

Văn Phòng Phát Triển Doanh Nghiệp và Kinh Tế của Thống Đốc California (California Governor’s
Office of Business and Economic Development (GO-Biz)) đã được Thống Đốc Edmund G. Brown
Jr. thành lập để phục vụ như là điểm liên lạc duy nhất của California cho những nỗ lực phát triển
kinh tế và tạo việc làm. GO-Biz cung cấp hàng loạt các dịch vụ cho các chủ doanh nghiệp bao
gồm: dịch vụ thu hút, duy trì và mở rộng, lựa chọn địa điểm, tinh giản giấy phép, xóa bỏ hàng
rào pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, phát triển thương mại quốc tế, hỗ trợ làm việc với chính
quyền tiểu bang, và nhiều hơn nữa. www.business.ca.gov

Công Ty Phát Triển Kinh Tế Quận Los Angeles (Los Angeles County
Economic Development Corporation (LAEDC))

Công Ty Phát Triển Kinh Tế Quận Los Angeles (Los Angeles County Economic Development
Corporation (LAEDC)) là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận hoạt động nhằm thu hút, giữ chân
và phát triển doanh nghiệp trong Quận Los Angeles. LAEDC cũng tiến hành nghiên cứu và phân
tích kinh tế cũng như chính sách công. www.laedc.org

Hiệp Hội Kinh Tế Thung Lũng San Gabriel

SGVEP cam kết cho sự phát triển kinh tế của Thung Lũng San Gabriel bằng cách tham gia vào
chính sách công, tiếp thị Thung Lũng San Gabriel để thu hút doanh nghiệp, nuôi dưỡng sự thành
công của doanh nghiệp và kết nối mọi người, các công ty và tổ chức tại Thung Lũng San Gabriel.
www.sgvpartnership.org

Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ của Trường Cao Đẳng Thành
Phố Pasadena

Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ của Trường Cao Đẳng Thành Phố Pasadena (Pasadena
City College Small Business Development Center (PCC SBDC)) giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ
thành công bằng chương trình đào tạo chi phí thấp và tư vấn trực tiếp miễn phí từ các doanh
nhân giàu kinh nghiệm và các chuyên gia ngành. Họ đã hỗ trợ các chủ doanh nghiệp trong khu
vực tăng trưởng doanh thu, vay vốn, hợp lý hóa hoạt động, sử dụng công nghệ mới, mở rộng
sang thị trường mới, và vị thế của mình cho phát triển dài hạn. www.pccsbdc.org

Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ

Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration (SBA)) Hoa Kỳ cung cấp trợ
cấp tài chính doanh nghiệp, phát triển kinh doanh thông qua giáo dục, hỗ trợ kỹ thuật và đào
tạo, hỗ trợ ký kết hợp đồng với chính phủ và vận động. www.sba.gov

SCORE

SCORE là một hiệp hội phi lợi nhuận chuyên giúp các doanh nghiệp nhỏ vươn lên, phát triển và
đạt được mục tiêu của mình thông qua giáo dục và cố vấn. Ngoài việc cố vấn miễn phí, SCORE
cung cấp một loạt các hội thảo với chi phí thấp. www.scorela.org
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Cảm ơn bạn đã đầu tư vào
San Gabriel!
Chúng tôi chúc bạn đầu tư kinh doanh mang lại lợi nhuận! Vui lòng
liên hệ với Ban Phát Triển Kinh Tế nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc quan
ngại nào theo số (626) 308-2826.
Bạn cũng có thể muốn truy cập trang web Phát Triển Kinh Tế Thành
Phố San Gabriel tại địa chỉ www.sangabrieled.com.

Tuyên Bố Khước Từ: Tài liệu Hướng Dẫn Kinh Doanh tại San Gabriel này được xuất bản bởi Ban Phát
Triển Kinh Tế của Thành phố San Gabriel như là một nguồn thông tin và có thể không bao gồm tất
cả các chức năng hoặc các yếu tố liên quan đến việc mở doanh nghiệp mới. Mặc dù đã nỗ lực hết
sức để đảm bảo tính chính xác nhưng những sai sót và thiếu sót trong tài liệu Hướng Dẫn này sẽ
không làm giảm trách nhiệm, nghĩa vụ hay trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp hoặc nhà
điều hành trong việc thực hiện tất cả các yêu cầu pháp lý về điều hành hoặc quản lý doanh nghiệp
ở San Gabriel. Hơn nữa, Thành Phố San Gabriel sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc
thiếu sót nào. Tài liệu này không ngầm định rằng Thành Phố San Gabriel khuyến nghị, thừa nhận
hoặc phê duyệt bất kỳ doanh nghiệp, chức năng, cá nhân, hoặc các sản phẩm nào được nêu trong
tài liệu này. Thành Phố San Gabriel không thể thực hiện bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan
đến các yếu tố kinh doanh được nêu trong tài liệu Hướng Dẫn này. Tháng 1 năm 2017.

Thiết kế và bố cục được thực hiện bởi Nicole Wang

San Gabriel City Hall
425 S. Mission Dr.
San Gabriel, CA 91776

