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CHIẾN LƯỢC KINH TẾ VỀ
KHẢ NĂNG PHỤC HỒI VÀ
TÁI TẠO ĐỂ ĐÁP ỨNG VỚI
COVID-19

1. Công cụ dùng để thiết kế bảng hiệu
Mẫu miễn phí dùng để thiết kế bảng hiệu để
quảng bá và quảng cáo doanh nghiệp
www.SanGabrielED.com.
2. Hướng dẫn cách thức mới để kinh doanh
thương mại
Khuyến khích doanh nghiệp khám phá việc tạo
trang web, sử dụng nền tảng truyền thông xã hội, dịch vụ
đặt hàng và giao hàng trực tuyến thông qua trang web, bản tin
điện tử kinh doanh và quảng bá thanh toán tài khoảng không
tiếp xúc.
3. Khuyến khích mua hàng địa phương
Quảng bá Hướng dẫn về nhà hàng, danh mục
kinh doanh trên toàn thành phố, đặt các biểu
ngữ “mua hàng địa phương“ trên đường phố
và tạo ra các mẫu hiệu “mua hàng địa
phương“ cho các doanh nghiệp để sử dụng.
4. Miễn Lệ Phí Thành phố
Miễn lệ phí thành phố cho các kế hoạch cải thiện liên quan đến
COVID-19 như bảng chỉ dẫn và biểu ngữ và sửa đổi liên quan
đến các biện pháp an toàn và sức khỏe.
5. Xử lý nhanh cho dịch vụ Thành phố
Xử lý nhanh* cho các kế hoạch cải thiện liên quan
đến COVID-19 liên quan đến các biện pháp an
toàn và sức khỏe. Có thể lái xe qua, giao và trả
tài liệu kế hoạch bên lề đường cho các dịch vụ
Bộ Môn Phát Triển Cộng Đồng.
* Đối với kinh doanh ăn uống ngoài trời, các doanh nghiệp phải đồng thời
phối hợp với Sở Y tế Quận LA để kiểm tra. Truy cập www.covid19.lacounty.
gov để biết thêm thông tin.

6. Thực hiện các thực tiễn tốt nhất
Thúc đẩy các biện pháp an toàn và sức khỏe,
chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp những
thông tin mới nhất về an toàn, vệ sinh và
hạn chế tiếp xúc.
7. Kết nối với các nguồn tài chính
Thông tin mới nhất để truy cập các tài nguyên
Liên bang, Tiểu bang và Địa phương có thể được tìm thấy tại
www.SanGabrielED.com. Đăng ký nhận bản tin điện tử hàng tuần
để biết thông tin mới nhất cho doanh nghiệp.
8. Dịch vụ hướng dẫn doanh nghiệp của City Hall
Lệ phí được miễn cho phiên đánh giá ứng viên
doanh nghiệp mới với nhân viên thành phố
thông qua hội nghị video. Nhân viên sẽ tiếp tục
cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh theo từng
trường hợp qua điện thoại, email hoặc hội nghị
video.
9. Quãng bá địa điểm thương mại và khu phát triển có sẵn
Nhân viên sử dụng dữ liệu bất động sản để cung cấp thông tin
cho các chủ doanh nghiệp và nhà phát triển tiềm năng.
10. Chia sẻ những câu chuyện thành công
Quảng bá những câu chuyện thông qua chiến dịch Cộng đồng
Thành phố và Sự thành công của San Gabriel, quảng bá cho các
nhà hàng và doanh nghiệp San Gabriel.

