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BẮT ĐẦU KINH
DOANH TRONG
DENVER

denvergov.org/economicdevelopment

English
Español
Soomaali
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Cám ơn quý vị đã chọn Denver là nơi mình kinh doanh! Danh sách này sẽ
giúp quý vị hoạt động càng sớm càng tốt. Nó giúp quý vị liên kết với các
cơ quan thành phố và tổ chức mà mình sẽ làm việc trong quy trình này.

Cần phải có các sự chấp thuận cần thiết trước khi kinh doanh ở Denver,
và thông tin dưới đây sẽ giúp quý vị tránh chậm trễ không cần thiết.
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BẮT ĐẦU KINH
DOANH Ở DENVER

HOẠCH ĐỊNH KINH DOANH

Phát triển khái niệm kinh doanh
tốt
Nhận diện mục đích; ai sẽ là
khách hàng lý tưởng?
Phát họa kế hoạch kinh doanh
Nhận diện nhu cầu hoạt động,
tuyển dụng nhân viên, sản xuất,
và sắm thiết bị
Ước tính vốn đầu tư ban đầu
Thảo ra kế hoạch ước tính tài
chính cho ba năm (các trường
hợp tệ nhất, thực tế, tốt nhất)
Xem xét đối thủ cạnh tranh
Chọn các cố vấn (tư vấn/luật
sư/kế toán CPA)

XIN ĐÓN
CHÀO ĐẾN

Liên Lạc với Ai

The Commons on Champa:
https://thecommons.co/
Cuốn Cẩm Năng Kinh Doanh Ở
Colorado: https://bit.ly/2S1cF6z 
Denver Small Business Development
Center: https://bit.ly/3mYw0FS
Counselor to America’s Small
Business: https://bit.ly/3QqC47o

ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU &
CẤU TRÚC

Kiếm sẵn tên và đăng ký thương hiệu
và cấu trúc của mình.

Liên Lạc với Ai

Colorado Secretary of State:
https://www.coloradosos.gov/
303.894.2200
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DENVER!BẢN HƯỚNG DẪN TỪNG
BƯỚC 

https://thecommons.co/
https://www.coloradosbdc.org/resources/entrepreneurs/colorado-business-resource-book/
http://www.denversbdc.org/what-we-do/consulting/
https://denver.score.org/content/find-mentor-297
https://www.coloradosos.gov/
https://thecommons.co/
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CHỌN ĐỊA ĐIỂM, KHU VỰC
PHÂN CHIA VÀ GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG

CẦN NHỮNG CHẤP THUẬN
KHÁC

CHỌN LOẠI KINH DOANH VÀ
XIN GIẤY PHÉP HAY VĂN
BẰNG THÍCH HỢP
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XIN GIẤY PHÉP PHÂN CHIA
KHU VỰC

Liên Lạc với Ai

Liên Lạc với Ai

Denver Excise and License:
https://bit.ly/3lEsIr6 để xem cơ sở
kinh doanh của mình có cần giấy
phép hoạt động hay văn bằng.

Colorado Department of Regulatory
Agencies: https://dora.colorado.gov/
khi cần đáp ứng các yêu cầu của tiểu
bang.

 Thành Phố và Quận Denver 

Tiểu Bang Colorado 

Khi chọn địa điểm, điều quan trọng là
xem nơi đó có thích hợp với loại kinh
doanh của mình hay không. Các yếu
tố cần lưu ý là phòng ốc, địa điểm,
khu vực và bãi đậu xe. Hãy cộng tác
với nhà thầu có giấy phép và chuyên
môn trong các lãnh vực này.

Liên Lạc với Ai

Giấy phép phân chia khu vực cần
phải có trước khi giấy phép tân trang
xây dựng được cấp phát. Điều này áp
dụng cho cơ sở thương mại hay
phòng ốc xử dụng khác với hoạt
động trước đó nếu việc phân chia
khu vực cần thiết cho bất cứ giấy
phép hay môn bài nào khác (xem
phần dưới). Cần có buổi hẹn trước khi
nộp đơn.

Wastewater Management cằp
giấy phép về đường ống cống
rãnh phải có tùy thuộc vào số
lượng hay thứ nước thải của cơ
sở kinh doanh mình
(https://bit.ly/3Qn9ofs)
Denver Department of Public
Health & Environment phải chấp
thuận nếu kinh doanh về thực
phẩm, nếu làm dịch vụ chăm sóc
trẻ nhỏ, hồ bơi và làm spas
(https://bit.ly/3QrKZp7)
Fire Department phải chấp thuận
nếu cần (https://bit.ly/3xYOXye)

Denver Development Services:
https://bit.ly/3xzze7l
720.865.3000

Denver Community Planning &
Development: https://bit.ly/39wjU3F
Denver Development Services –
Small Business Services:
https://bit.ly/3MVnr9e
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https://bit.ly/3lEsIr6
https://dora.colorado.gov/
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Fire-Department/Fire-Safety-Inspections
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-development-services/small-business-services.html
https://thecommons.co/
https://thecommons.co/


XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(NẾU CẦN)

ĐĂNG KÝ VỚI NHÂN VIÊN
THUẾ VỤ

Nếu có thay đổi về cư trú như
định nghĩa trong Luật Xây Cất
Phòng Ốc của Denver
Nếu quý vị chọn sửa chữa bên
trong. Các việc này phải làm đúng
như luật xây cất hiện có. GHI
CHÚ: Nếu có thay đổi về cư trú,
cần sự chấp thuận của ADA, có
thể sẽ phải thay đổi kiến trúc
phòng ốc.

Liên Lạc với Ai

Cần phải có cuộc kiểm tra phòng ốc
trước khi khai trương hoạt động kinh
doanh.

Liên Lạc với Ai

Các thứ thuế mà thương nhân phải
đóng gồm có thuế lợi tức, thuế làm
công, thuế mua hàng, và các thuế
của thành phố. Đăng ký với Denver’s
Treasury Division, Colorado
Department of Revenue, và U.S.
Internal Revenue Service để bảo
đảm cơ sở kinh doanh của mình đáp
ứng các nhu cầu cần thiết về thuế. 

Liên Lạc với Ai

Denver Treasury Division:
https://bit.ly/3HCjy7Z
Denver eBiz Tax Center:
https://www.coloradosos.gov/ để
đăng ký đóng thuế thành phố, khai
thuế và sổ sách kế toán.

Để biết thêm về thuế tiểu bang và mã
số ID Thuế Tiểu Bang, hãy truy cập
vào Colorado Business Navigator:
https://mybiz.colorado.gov/intro. 

Các cơ cấu tổ chức, ngoại trừ một
chủ không nhân viên, thì đều phải xin
giấy phép Nhận Diện Liên Bang
(FEIN), cũng là mã số ID thuế liên
bang của quý vị. Muốn biết thêm về
thuế liên bang xem: Internal Revenue
Service, 800.829.1040,
http://www.irs.gov/

Quận và thành phố Denver

Tiểu Bang Colorado 

Chính Phủ Liên Bang  
Biết thêm mọi
thứ về DEDO
bằng cách rà
quét hình mã
hiệu này

Denver Development Services:
https://bit.ly/3xzze7l
720.865.3000

Denver Development Services:
https://bit.ly/3xzze7l
720.865.3000
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QUẸT ĐÂY 

HÃY GỌI LẤY HẸN KIỂM TRA
VÀ XIN CHỨNG CHỈ CƯ TRÚ
HOẠT ĐỘNG
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https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Department-of-Finance/Our-Divisions/Treasury
https://www.coloradosos.gov/
https://www.coloradosos.gov/
https://www.coloradosos.gov/
http://www.irs.gov/
https://www.coloradosos.gov/
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-development-services/small-business-services.html
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-development-services/small-business-services.html


ĐÓN CHÀO THÀNH CÔNGNGHĨA VỤ CỦA CHỦ

THÊM!
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
MÌNH!
Khi hoàn tất những bước trên, quý vị
đã tạo dựng một nền tảng vững
chắc, chăm chỉ và chút may mắn, thì
sẽ giúp mình kinh doanh thành công
tại Mile High City.

Xin chúc cho kinh doanh mới của
quý vị gặp may mắn. Khi nào khai
trương hãy thông báo với chúng tôi
để cùng liên hoan!

Một cơ sở thương mại có nhân viên
thì chủ phải đăng ký, đóng thêm
thuế; giữ lại tiền thuế, trả thuế cho
phù hợp, đóng thuế cho nhân viên;
mua bảo hiểm lao động; và làm các
nghĩa vụ đối với nhân viên. Cẩm nang
Kinh Doanh của Colorado liệt kê
phần trên có đoạn giải thích về mục
này. 

Muốn biết thêm về bảo hiểm thất
nghiệp hãy xem: mạng Colorado
Business Navigator để đăng ký
doanh nghiệp của mình với Colorado
Department of Labor and
Employment để mở trương mục bảo
hiểm thất nghiệp. 

Liên Lạc với Ai

Khi đã sẵn sàng tuyển dụng nhân viên
cho cơ sở kinh doanh của mình,
Denver Workforce Services sẽ giúp
miễn phí cho quý vị lựa chọn những ai
đủ tiêu chuẩn.

Chủ nhân cần phải báo cáo nhân viên
mới tuyển dụng với Colorado State
Directory of New Hires:

Denver Workforce Services
workforce.development@denvergov.org
720.913.1999 

Colorado State Directory of New Hires

        http://www.newhire.state.co.us/

Denver Enterprise Zone Program là một
chương trình do tiểu bang Colorado tạo ra
để hỗ trợ về thuế cho các kinh doanh muốn
hoạt động tại môt khu vực địa lý chỉ định để
được hưởng quy chế tín dụng về thuế tiểu
bang cho các hoạt động trên như tạo ra
việc làm, huấn nghệ nhân viên và đầu tư
vào bất động sản thương mại cá nhân.
Thành phố Denver chỉ định khu Enterprise
Zone (EZ) bao gồm hơn 30 mẫu vuông khu
vực hoạch định kinh tế và bất động sản. Để
biết thêm hãy truy cập vào
https://oedit.colorado.gov/enterprise-zone-
program  

Denver Economic Development &
Opportunity có nhiều chương trình và dịch
vụ để giúp các doanh nghiệp mới phát triển.
Từ việc tài trợ tiểu thương cho đến tuyển
dụng nhân viên, miễn thuế vì đóng góp và
phát triển đầu tư, có nhiều giới thiệu cho tài
nguyên trong cộng đồng, chúng tôi sẵn
sàng giúp quý vị thành công. Hay xem ở
đây. https://qrco.de/bd6lOH

Denver có khoảng đất trống công cộng,
miễn phí để phục vụ nhu cầu đặc biệt cho
các doanh nhân hay ai muốn thử. The
Commons on Champa
https://thecommons.co/ địa chỉ ở 1245
Champa St. 

Nhóm chuyên viên hoạt động tư vấn miễn
phí, nhưng cần lấy hẹn:
https://bit.ly/3xCrvFz. Có rất nhiều đối tác,
kể cả các văn phòng chính phủ liên bang và
tiểu bang, các tổ chức phi lợi nhuận sẽ có
những lớp tư vấn và huấn luyện miễn phí.
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https://www.coloradosos.gov/
https://www.coloradosos.gov/
mailto:workforce.development@denvergov.org
https://www.coloradosos.gov/
https://www.coloradosos.gov/
https://qrco.de/bd6lOH


Tạo điều kiện kinh tế tốt cho m
ọi người

Nhận bản tin của chúng tôi: http://eepurl.com/hzcdKX

denvergov.org/economicdevelopment

Kết nối với DEDO

Qũy từ tiền trợ cấp bởi Colorado Office of
Economic Development & International Trade

https://www.facebook.com/DenverOED/?ref=pages_you_manage
https://twitter.com/DenverOED
http://eepurl.com/hzcdKX
http://denvergov.org/economicdevelopment

