
Tín Thuế Gia Đình Lao Động
Phiên Tiếp Thu Ý Kiến

Xin Chào Mừng! Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu.



Xin Chào Mừng!

Hướng dẫn họp

• Tất cả những người tham dự sẽ bị tắt tiếng sau khi 
vào cuộc họp.

• Để đặt câu hỏi, xin tự bật tiếng.

• Tính năng Giơ tay nằm ở bên dưới biểu tượng 
Reactions (Phản ứng).

• Gửi phản hồi Trò chuyện cho All participants (Tất 
cả người tham gia).

• Quý vị gặp sự cố kỹ thuật?  Hãy trò chuyện với 
Kelly Maurer để được trợ giúp.

• Toàn bộ tài liệu từ phiên hôm nay đều được đăng 
tải tại dor.wa.gov/Listening. 

http://www.dor.wa.gov/listening


Thông Tin về Tín Thuế Gia 
Đình Lao Động

• Đây là một loại tín thuế mới cho người lao động tại 
tiểu bang Washington!

• Chi trả các khoản lên tới $1,200 cho các cá nhân và
gia đình đáp ứng một số yêu cầu nhất định về điều 
kiện.

• Số tiền chi trả dựa trên mức thu nhập và số trẻ đủ 
tiêu chuẩn. 

• Bắt đầu tiếp nhận đơn trong năm 2023. 



Về phiên tiếp 
thu hôm nay

• Dự thảo quy định là gì?

• Làm thế nào để ý kiến của quý vị được 
lắng nghe?

• Bước tiếp theo là gì?



Tổng quan về dự thảo quy định

Các yêu cầu về 
điều kiện

Quy trình 
nộp đơn

Số tiền 
hoàn thuế

Quản trị tổng quát 
& xem xét

Xem toàn văn dự thảo quy định tại dor.wa.gov/WFDraftRule

http://www.dor.wa.gov/WFDraftRule


Yêu cầu về điều kiện: SSN và ITIN

Người nộp đơn (và con em đủ điều kiện của họ) phải có Số An Sinh Xã Hội (Social 
Security Number, SSN) hợp lệ và Mã Số Thuế Cá Nhân (Individual Taxpayer 
Identification Number, ITIN) hợp lệ. 

Quý vị có lo ngại gì về việc cung 
cấp SSN hoặc ITIN hợp lệ của họ và 
con em đủ tiêu chuẩn của họ 
không?



Yêu cầu về điều kiện: Hồ sơ 
khai thuế thu nhập liên bang

Người nộp đơn phải khai thuế thu nhập 
liên bang đúng quy trình cho thời gian mà 
họ đang xin tín thuế. "Khai thuế đúng quy 
trình" có nghĩa là hồ sơ đó thỏa mãn tất cả 
các yêu cầu để chính phủ liên bang xử lý 
hồ sơ.

Quý vị có lo ngại gì về việc cung 
cấp bản sao hồ sơ khai thuế thu 
nhập liên bang đã nộp của mình 
không?



Người nộp đơn phải sinh sống tại 
Washington, có nghĩa là họ thực sự hiện 
diện và sinh sống tại Washington trong ít 
nhất 183 ngày (6 tháng) trong năm mà họ 
đang xin tín thuế.

Quý vị có lo ngại gì về khả 
năng xác lập tư cách cư trú 
dựa trên tiêu chuẩn này 
không?

Yêu cầu về điều kiện: Nơi 
cư trú (1/3)



Yêu cầu về điều kiện: 
Nơi cư trú (2/3)

• Bằng lái xe Washington.
• Thẻ căn cước Washington.
• Hóa đơn dịch vụ tiện ích.
• Bản tuyên khai của bên cho thuê nhà.
• Hợp đồng thuê nhà ngắn hạn hoặc dài 

hạn.
• Sao kê thế chấp.
• Thư hoặc bản tuyên khai xác minh 

phúc lợi công.
• Thư giới thiệu, phiếu giảm giá, lời 

chứng thực của tổ chức cộng đồng.
• Học bạ.

Quý vị có lo ngại về việc cung 
cấp một hoặc nhiều loại giấy tờ sau 
làm bằng chứng nơi cư trú không? 



Yêu cầu về điều kiện: 
Nơi cư trú (3/3)

Người nộp đơn vô gia cư có thể không có được 
các loại giấy tờ được liệt kê ở trang trước để 
chứng minh nơi cư trú. 

Quý vị có lo ngại về việc cung cấp 
thư chứng thực nơi cư trú từ một tổ 
chức cộng đồng không?

Chúng tôi nên cân nhắc chấp nhận 
thêm các loại giấy tờ nào khác để 
làm bằng chứng nơi cư trú?



Tổng quan về dự thảo quy định

Các yêu cầu về 
điều kiện

Quy trình nộp 
đơn

Số tiền 
hoàn thuế

Quản trị tổng quát 
& xem xét

Xem toàn văn dự thảo quy định tại dor.wa.gov/WFDraftRule

http://www.dor.wa.gov/WFDraftRule


Yêu cầu nộp đơn: Giấy tờ tùy thân có ảnh

Quý vị có lo ngại về việc cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân do 
chính phủ liên bang, chính quyền tiểu bang, bộ lạc hoặc địa 
phương cấp không?



Tổng quan về dự thảo quy định

Các yêu cầu về 
điều kiện

Quy trình nộp 
đơn

Số tiền 
hoàn thuế

Quản trị tổng quát 
& xem xét

Xem toàn văn dự thảo quy định tại dor.wa.gov/WFDraftRule

http://www.dor.wa.gov/WFDraftRule


Tổng quan về dự thảo quy định

Các yêu cầu về 
điều kiện

Quy trình nộp 
đơn

Số tiền 
hoàn thuế

Quản trị tổng quát 
& xem xét

Xem toàn văn dự thảo quy định tại dor.wa.gov/WFDraftRule

http://www.dor.wa.gov/WFDraftRule


Nếu người nộp đơn không đồng ý với quyết định do 
Cơ Quan đưa ra, họ có thể yêu cầu tổ chức một 
phiên tiếp thu ý kiến. Các phiên tiếp thu ý kiến này 
hiện đang được tổ chức qua điện thoại, hội nghị 
truyền hình và trực tiếp tại các cơ sở Tumwater và 
Seattle của chúng tôi.

Quý vị ưu tiên tổ chức phiên tiếp thu ý kiến 
bằng (các) phương thức nào? 

❑ Điện thoại.

❑ Hội nghị truyền hình.    

❑ Gặp trực tiếp.

Quản trị chương trình: Phiên 
tiếp thu ý kiến



Quản trị chương trình: Phiên tiếp thu ý kiến

Nếu Cơ Quan Thuế sẽ tổ chức tiếp thu ý kiến trực tiếp tại một 
trong các cơ sở ở phía Đông Washington của chúng tôi, quý vị 
liệu có sử dụng dịch vụ này không?



Phiên tiếp thu ý kiến 
công chúng sắp tới
Trong phiên tiếp thu ý kiến công chúng 
được ghi âm/ghi hình, chúng tôi sẽ xem 
xét quy định trong một bối cảnh chính 
thức hơn. Chúng tôi cũng thu thập tên họ 
đầy đủ của quý vị cũng như mọi ý kiến mà 
quý vị đưa ra cho quy trình xây dựng luật 
chính thức. 

Nếu muốn tham dự phiên tiếp thu 
ý kiến công chúng này, quý vị có 
câu hỏi hay lo ngại nào về sự kiện 
này không?



Làm thế nào để chúng tôi 
liên lạc được với quý vị?

Quý vị muốn được liên tục cập nhật 
thông tin về tình trạng dự thảo quy 
định này bằng phương thức nào? 

❑ Danh sách đăng ký nhận thư điện 
tử/thư gởi qua đường bưu điện.

❑ Trang mạng.
❑ Tổ chức cộng đồng.
❑ Tờ rơi/Bích chương.
❑ Mạng xã hội.
❑ Phương thức khác?



Xin cảm ơn quý vị đã tham dự!

Trả lời khảo sát tại dor.wa.gov/JoinUs. 
Khảo sát được đóng vào ngày 6 tháng 
5 năm 2022. 

Gởi ý kiến của quý vị về dự thảo quy 
định qua thư điện tử về 
ChelseaB@dor.wa.gov.

Xem các tài liệu từ phiên tiếp thu ý 
kiến hôm nay tại dor.wa.gov/Listening.

Đăng ký nhận thông báo qua thư điện tử
và tin nhắn tại dor.wa.gov/Subscribe.

Yêu cầu có diễn giả cho nhóm của quý 
vị DORWFTC@dor.wa.gov.

Truy cập trang mạng của chúng tôi
dor.wa.gov/WorkingFamilies. 

Góp ý thêm Giữ liên lạc

http://www.dor.wa.gov/JoinUs
mailto:ChelseaB@dor.wa.gov
http://www.dor.wa.gov/listening
http://www.dor.wa.gov/subscribe
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