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Nhân viên hướng dẫn Navigator:
Các nguồn hỗ trợ để giúp cộng đồng
quý vị được hưởng quyền lợi thuế



Promoting economic justice through 
tax benefits

GetYourRefund:

Helping families achieve financial 
stability with flexible cash

Khóa huấn luyện này — và các
tài liệu hỗ trợ tại GetCTC — do 
Code for America tổ chức và
thực hiện. Code for America là
một tổ chức phi lợi nhuận hợp
tác với chính phủ, áp dụng công 
nghệ lấy con người làm trung 
tâm hoạt động để nâng cao khả
năng cung cấp dịch vụ công.

Mang lại công bằng kinh tế qua 
quyền lợi thuế



Các mục tiêu học hỏi

➔ Tìm hiểu vai trò của nhân viên hướng dẫn
Navigator

➔ Làm quen với Child Tax Credit (Tín dụng
thuế trẻ em) và Stimulus Payment (Tiền
kích thích kinh tế)

➔ Xác định những điều cần làm tiếp theo 
liên quan đến quyền của một gia đình

➔ Tìm hiểu về những nguồn hỗ trợ khác
dành cho nhân viên hướng dẫn Navigator



Giới thiệu về Nhân viên 
hướng dẫn Navigator

Tìm hiểu lý do vì sao cần có nhân viên hướng dẫn Navigator, 
họ có thể làm những gì và giúp được gì



Vì sao lại cần Nhân viên hướng dẫn Navigator?
❖ Hàng năm, quyền lợi thuế giúp nhiều gia đình thoát khỏi

cảnh nghèo hơn bất cứ chương trình hỗ trợ kinh tế nào
❖ Mỗi năm, những gia đình có lợi tức thấp đã không được

hưởng hàng tỉ đô la từ những quyền lợi này
❖ Lý do thông thường nhất mà những gia đình này không 

được hưởng những khoản tín dụng này là vì họ không bắt
buộc phải khai thuế lợi tức, và họ không biết là khai thuế
có lợi, họ không có khả năng hay biết cách khai thuế hoặc
họ không tin tưởng vào guồng máy chính phủ

❖ Chương trình tiếp xúc cộng đồng không đủ khả năng giải
quyết vấn đề này

❖ Nhân viên hướng dẫn Navigator được tin tưởng và có
phương tiện sử dụng đúng các nguồn hỗ trợ mang lại
cho những gia đình này sự trợ giúp to lớn

Tổng quát về Nhân 
viên Navigator



Vì sao quan trọng?
Những gia đình có lợi tức thật thấp hoặc không có lợi tức nào cả có thể bị mất
cơ hội được hưởng hàng ngàn đô la

Thí dụ, một gia đình hai cha mẹ và 3 đứa con sẽ đủ tiêu chuẩn được hưởng

➔Tiền Advance CTC (CTC ứng trước): $5,400
➔Tiền kích thích kinh tế lần 1: $3,900
➔Tiền kích thích kinh tế lần 2: $3,000
➔Tiền kích thích kinh tế lần 3: $7,000

Tổng cộng: $19,300

Quý vị sẽ giúp bảo đảm cho họ lãnh được tất cả các
quyền lợi thuế mà họ đủ tiêu chuẩn được hưởng!

Tổng quát về Nhân 
viên Navigator



Nhân viên hướng dẫn Navigator là ai?

Nhân viên hướng dẫn Navigator là những hướng dẫn viên được
tin tưởng, hoạt động trong cộng đồng để giúp những người

không có khai thuế, bị thiệt thòi, bên lề xã hội, biết cách sử dụng
các công cụ của IRS, hiểu rõ và hoàn tất thủ tục khai thuế, đồng

thời giải quyết những khó khăn khác liên quan đến việc được
hưởng những quyền lợi thuế quan trọng, bao gồm nhưng không 

giới hạn bởi AdvCTC (Advance CTC, hay CTC ứng trước), EITC 
(Earned Income Tax Credit, hay Tín dụng thuế lợi tức kiếm được), 

những khoản tiền EIP (Economic Impact Payment, hay Tiền tài
trợ tác động kinh tế) và các khoản tín dụng thuế của tiểu bang.

Tổng quát về Nhân 
viên Navigator



Ai có thể trở thành Nhân viên hướng dẫn Navigator?
❖ Các cá nhân hoặc tổ chức được cộng đồng tin tưởng
❖ Họ không cần phải là nhà chuyên môn về thuế

hoặc là luật sư để giúp các gia đình được hưởng các
quyền lợi IRS, mặc dù việc này có thể gồm có việc
điền các mẫu của IRS hoặc hướng dẫn thân chủ sử
dụng một công cụ trực tuyến
➢ Nguồn tham khảo: IRS

❖ Các kỹ năng và đức tính hữu ích:
➢ Kiên nhẫn
➢ Thấu hiểu hoàn cảnh người bị tổn thương
➢ Song ngữ
➢ Có kinh nghiệm làm việc giúp đỡ thân chủ ghi 

danh hưởng quyền lợi trợ cấp

Tổng quát về Nhân 
viên Navigator

https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-l-assisting-individuals-to-enroll-for-advance-child-tax-credit-payments


Nhân viên hướng dẫn Navigator có thể giúp những gì?
➔ Tiếp xúc với cộng đồng và tạo lòng tin tưởng: Nhận thức và tin tưởng là những trở ngại chính đối với những

thân chủ bị thiệt thòi, bên lề xã hội và nhiều thân chủ rất sợ hãi khi nói đến IRS. Nhân viên hướng dẫn Navigator có thể
giúp thân chủ yên tâm, xác nhận cho tiến trình làm việc, nhất là khi họ được xem là có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp
với các đối tác hoặc thể chế được cộng đồng tin cậy.

➔ Trả lời những câu hỏi căn bản về quyền lợi thuế: Thuế luôn là những vấn đề người ta cảm thấy quá khó khăn. 
Nhân viên hướng dẫn Navigator có thể giúp giải đáp những câu hỏi căn bản và giải thích rõ ràng nhiều vấn đề khác nhau.

➔ Cho thân chủ biết họ có thể đủ điều kiện hưởng quyền lợi thuế nào: Tình trạng hội đủ điều kiện được
hưởng quyền lợi thuế khác nhau tùy theo loại quyền lợi thuế nào. Giúp thân chủ hiểu họ có thể đủ điều kiện hưởng quyền
lợi thuế nào.

➔ Xác định những điều thân chủ cần thực hiện tiếp theo (nếu có): Đa số thân chủ sẽ không cần phải làm
gì cả để được hưởng AdvCTC (CTC ứng trước). Nhân viên hướng dẫn Navigator có thể xác định xem thân chủ có cần phải
làm gì hay không, hoặc bảo đảm với thân chủ rằng IRS đã có mọi giấy tờ cần thiết để gửi cho thân chủ số tiền thuế trả
lại dự đoán.

➔ Giúp thân chủ hoàn tất những điều cần làm: Điều này có thể bao gồm việc cấp cho họ được sử dụng công 
nghệ hoặc hướng dẫn họ dùng những công cụ như cổng khai thuế giản tiện của GetCTC và cổng thông tin CTC Update
Portal của Sở IRS.

Tổng quát về Nhân 
viên Navigator



Họ hỗ trợ bằng cách nào?
Nhân viên hướng dẫn Navigator

có thể làm việc với các gia 
đình bằng nhiều cách

Gặp trực tiếp

Qua điện thoại

Trên mạng

Tổng quát về Nhân 
viên Navigator



Child Tax Credit và 
Stimulus Payment

Tìm hiểu những điều căn bản về những
quyền lợi thuế quan trọng này



Expanded Child Tax Credit (CTC) (Tín dụng thuế trẻ em mở rộng)

❖ Bao nhiêu?
➢ Trong năm thuế 2021, số tiền này là

■ Trẻ em dưới 6 tuổi: $3,600 
■ Trẻ em giữa 6 tuổi và 17 tuổi: $3,000

➢ Trước đây, số tiền CTC là $2,000 mỗi đứa trẻ dưới 17 tuổi

❖ Cho ai?
➢ Người độc thân có lợi tức dưới $75,000 ($150,000 nếu là vợ chồng khai thuế chung)

thì sẽ được hưởng toàn phần tiền tín dụng này
■ Thân chủ cũng đủ điều kiện hưởng quyền lợi này ngay cả khi họ có lợi tức thấp

hay không có lợi tức nào cả
➢ Trẻ em cần có số SSN (số An sinh xã hội); cha mẹ cần phải có số SSN hoặc số ITIN

(số nhận diện cá nhân đóng thuế)
➢ Trẻ em phải dưới 17 tuổi đúng cuối năm 2020 (sanh ngày 1 tháng 1, 2004 hoặc sau ngày này)
➢ Xem thêm các quy định trên trang GetCTC.org

Quyền lợi 
thuế



CTC mở rộng, tiếp theo
❖ Tiền ứng trước hàng tháng

➢ Phân nửa số tiền CTC có thể được ứng trước hàng tháng từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021 
➢ Số tiền ứng trước này được tính căn cứ theo hồ sơ khai thuế của thân chủ năm 2020 hoặc 2019
➢ Thân chủ có thể quyết định không lãnh tiền ứng trước

■ Nếu thân chủ không đủ điều kiện hưởng tiền tín dụng cho năm 2021 và đã nhận được tiền ứng
trước, họ có thể phải trả lại số tiền đó cho IRS (Sở Thuế vụ)

■ Nếu họ quyết định không lãnh tiền ứng trước và đủ điều kiện hưởng tiền tín dụng, họ có thể nộp
đơn xin hưởng toàn phần tiền tín dụng này khi khai thuế năm 2021

❖ Cách nộp đơn xin hưởng tiền tín dụng
➢ Thân chủ xin được ứng trước tiền tín dụng này bằng cách khai thuế cho năm 2019 hoặc 2020
➢ Nếu thân chủ đã khai thuế năm 2019 và chưa khai thuế năm 2020, thân chủ có thể kiểm tra tình

trạng nộp đơn của họ tại cổng thông tin CTC Update Portal của Sở IRS
■ Nếu họ cần thay đổi thông tin về gia đình, họ có thể khai thuế dùng mẫu đầy đủ hoặc nộp giấy

khai thuế đơn giản trên trang GetCTC.org
➢ Thân chủ có thể nộp đơn xin hưởng toàn phần tiền tín dụng hoặc phân nửa phần tiền tín dụng

khi khai thuế năm 2021

Quyền lợi 
thuế



Tiền kích thích kinh tế
❖ Bao nhiêu?

➢ Quốc hội đã thông qua ba lần tiền kích thích kinh tế (tên chính thức là Tiền tài trợ tác động
kinh tế, hay EIP):

■ EIP1 — tháng 4, 2020 — $1200 cho mỗi người lớn và $500 cho mỗi đứa trẻ
■ EIP2 — tháng 12, 2020 — $600 cho mỗi người lớn và $600 cho mỗi đứa trẻ
■ EIP3 — tháng 3, 2021 — $1400 cho mỗi người lớn và $1400 cho mỗi người phụ thuộc

❖ Điều kiện căn bản để được hưởng EIP1 và EIP2
➢ Người độc thân có lợi tức dưới $75,000 ($150,000 nếu là vợ chồng khai thuế chung) thì sẽ được

hưởng toàn phần tiền này
■ Thân chủ cũng đủ điều kiện hưởng quyền lợi này ngay cả khi họ có lợi tức thấp hay không 

có lợi tức nào cả
➢ Người khai thuế chính, hoặc vợ/chồng, cần phải có SSN hoặc đang tại ngũ
➢ Người khai thuế chính không thể được xem là người phụ thuộc
➢ Trẻ em đủ tiêu chuẩn phải đủ điều kiện nhận Child Tax Credit (Tín dụng thuế trẻ em) và có SSN hoặc

Số nhận dạng người nộp thuế nhận con nuôi (Adoption Taxpayer Identification Number, ATIN)

Quyền lợi 
thuế



Tiền kích thích kinh tế
❖ Điều kiện căn bản để được hưởng EIP3

➢ Người độc thân có lợi tức dưới $75,000 ($150,000 nếu là vợ chồng khai thuế chung) thì sẽ được
hưởng toàn phần tiền này

■ Thân chủ cũng đủ điều kiện hưởng quyền lợi này ngay cả khi họ có lợi tức thấp hay không có lợi
tức nào cả

➢ Ít nhất một người trong gia đình phải có SSN
➢ Người khai thuế chính không được là người phụ thuộc của một người khai thuế khác
➢ Tất cả những người phụ thuộc đủ điều kiện và có SSN đều có thể được tính vào EIP3

❖ Gia đình phải làm gì để được hưởng những khoản tiền này?
➢ EIP1 và EIP2 đã được thanh toán trong năm 2020 cho đa số mọi người; những người không được

hưởng hoặc được hưởng ít hơn mức đáng lý họ phải được hưởng có thể yêu cầu được trả số tiền còn
thiếu trên giấy khai thuế năm 2020, gọi là "Recovery Rebate Credit" (Tín dụng trợ cấp phục hồi).

➢ EIP3 sẽ được thanh toán trong năm 2021 cho những người đã có sẵn thông tin trong hồ sơ, gồm
cả giấy khai thuế năm 2019 hoặc 2020. Việc nộp đơn khai thuế năm 2020 sẽ giúp IRS bắt đầu tính
quyền lợi cho quý vị và gửi tiền đi. Nếu thân chủ không nhận được tiền trong năm nay, họ có thể
yêu cầu số tiền này trên giấy khai thuế năm 2021.

Quyền lợi 
thuế



Tóm lược tình trạng hội đủ tiêu chuẩn
Quyền lợi 

thuế

CTC EIP1 & EIP2 (RRC) EIP3

Số tiền $3600 cho con nhỏ; 
$300/tháng
$3000 cho con lớn; 
$250/tháng

EIP1: $1200 cho mỗi người lớn và $500 
cho mỗi đứa con
EIP2: $600 cho mỗi người lớn và $600 
cho mỗi đứa con

$1400 cho mỗi người lớn
và $1400 cho mỗi đứa con

Cách nộp đơn xin Khai thuế cho năm 2019 
hoặc năm 2020

Khai số tiền chưa được hưởng là RRC 
(Recovery Rebate Credit) trong giấy
khai thuế năm 2020

Khai thuế cho năm 2019 
hoặc năm 2020

Tình trạng hội đủ tiêu chuẩn
với số SSN

Trẻ em cần có số SSN; 
cha mẹ không cần có

Chỉ những người trong gia đình có
SSN mới được cấp tiền; một trong số
người khai thuế chính/vợ, hay chồng, 
cần có SSN hoặc đang tại ngũ

Người trong gia đình có
SSN được cấp tiền

Tình trạng hội đủ tiêu chuẩn
về phương diện lợi tức

Được hưởng toàn phần tiền nếu độc thân có lợi tức dưới $75,000, nếu là chủ gia đình có lợi tức
dưới $112,500 và nếu là hai vợ chồng có lợi tức dưới $150,000 

Hậu quả của việc trả tiền
không đúng

Các khoản tiền trả không 
đúng có thể bị đòi lại

Không nợ gì cả Không nợ gì cả



Những quyền lợi thuế khác
Quyền lợi 

thuế

Có nhiều quyền lợi thuế rất tốt khác cho các gia đình có lợi tức thấp:

➔ Earned Income Tax Credit
(Tín dụng thuế lợi tức kiếm được, hay EITC)

◆ Đến $500 cho người lớn không có con
◆ Đến $6000 cho gia đình có 3 đứa con
◆ Quý vị cần phải làm việc kiếm được

một số lợi tức và có số SSN

➔ Quyền lợi thuế tiểu bang
◆ Tất cả các khoản tín dụng nói trên là của chính phủ liên bang
◆ Một số tiểu bang có tín dụng thuế lớn riêng của tiểu bang họ, bao gồm cả phần tiền kích

thích kinh tế Golden State Stimulus của tiểu bang California

Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy, những quyền lợi thuế này cũng khó được cấp.



Xác định những điều
cần làm tiếp theo liên quan 

đến quyền của thân chủ
Tìm hiểu cách phân loại thân chủ và chuyển

họ đến đúng nguồn trợ giúp



Xác định những điều
cần làm tiếp theo tốt

nhất cho gia đình

Là nhân viên hướng dẫn Navigator, công 
việc xứng đáng nhất của quý vị là hướng
dẫn các gia đình đến đúng nguồn trợ giúp.

Có bốn điều cần làm tiếp theo có thể xảy ra:

1. Không phải làm gì cả (thường là như vậy)

2. Cổng khai thuế giản tiện của GetCTC, 
để khai thuế đơn giản

3. Vào GetYourRefund.org để khai thuế
bản đầy đủ

4. Cổng thông tin CTC Update Portal

Những điều cần
làm tiếp theo



Cổng khai thuế giản tiện
GetCTC

GetYourRefund
khai thuế bản đầy đủ

Cổng thông tin cập nhật Child Tax
Credit (Tín dụng thuế trẻ em) của IRS

Một số gia đình cần khai thuế bản
đầy đủ. GetYourRefund là một công 
cụ giúp thân chủ bắt đầu khai thuế
đầy đủ năm 2020. Mẫu trên mạng là
mẫu lấy thông tin và sẽ được chuyển
đến các trang mạng Trợ giúp khai 
thuế lợi tức tình nguyện (Volunteer
Income Tax Assistance, VITA).

Nộp tờ khai thuế đầy đủ là một việc khó. 
Đối với năm 2019 và 2020, IRS nhận “giấy
khai thuế đơn giản” từ những người
không bắt buộc phải khai thuế. GetCTC
nộp giấy khai thuế năm 2020 đơn giản. 
Giấy khai thuế này ngắn hơn và dễ dàng
hơn so với tờ khai thuế tiêu chuẩn, và
cung cấp cho IRS đủ thông tin để trả tiền
CTC và cả ba phần tiền kích thích kinh tế.

Cổng thông tin CTC Update Portal (CTC 
UP) cho phép người khai thuế kiểm tra 
tình trạng hội đủ điều kiện của họ, cập
nhật thông tin trương mục ngân hàng
để nhận các khoản tiền CTC trong tương 
lai, hoặc quyết định không nhận tiền ứng
trước. Cổng thông tin này đang được
phát triển để cung cấp thêm những trợ
giúp khác. Vào lại trang GetCTC.org/
navigators để xem thông tin cập nhật.

Những công cụ chính

→ irs.gov/credits-deductions/
child-tax-credit-update-portal

→ GetYourRefund.org→ GetCTC.org

Những điều cần
làm tiếp theo



Nhận xét BAO QUÁT
➔ Để được hưởng những quyền lợi này, các gia đình cần phải nộp ít nhất một trong những

giấy tờ sau đây: 
◆ giấy khai thuế năm 2019 (thường là khai trong năm 2020)
◆ giấy khai thuế năm 2020 (thường là khai trong năm 2021)
◆ dùng công cụ ghi danh dành cho người không phải khai thuế với IRS 

(khai trong năm 2020 hay 2021)

➔ Nếu họ chưa khai thuế năm 2019 hay 2020, thì họ phải khai thuế năm 2020
◆ Dùng cổng khai thuế giản tiện của GetCTC.org nếu:

● Họ không phải khai thuế (lợi tức dưới $12,400 nếu độc thân hoặc $24,800 nếu là vợ chồng
khai thuế chung)

● Không có lợi ích gì cho họ khi họ khai thuế đầy đủ để yêu cầu được cấp những quyền lợi
khác như Tín dụng thuế lợi tức kiếm được và tín dụng của tiểu bang

◆ Vào GetYourRefund.org để khai thuế bản đầy đủ nếu:
● Họ phải khai thuế (vì lợi tức vượt quá các giới hạn nêu trên)
● Họ được hưởng những tín dụng thuế kia và có tất cả các giấy tờ thuế của họ

Những điều cần
làm tiếp theo



Nhận xét BAO QUÁT
➔ Nếu họ đã khai thuế năm 2020 hoặc đã hoàn tất công cụ ghi danh dành cho người

không phải khai thuế với IRS cho năm 2021, họ không thể khai thuế một lần nữa
◆ Nhiều trường hợp giấy khai thuế được chấp nhận vẫn còn đang được cứu xét, điều này gây 

ra sự chậm trễ trong việc trả lại tiền và thanh toán
◆ Họ có thể cập nhật thông tin ngân hàng tại cổng thông tin CTC Update Portal của IRS
◆ Nếu thông tin của họ không thay đổi, họ cần phải đợi tiền được gửi đến. Ngay cả khi họ yêu 

cầu tiền gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng, họ cũng nên trông chừng thư qua bưu 
điện, trong trường hợp IRS gửi tiền bằng ngân phiếu hoặc gửi thư yêu cầu thêm thông tin

➔ Nếu họ đã khai thuế năm 2019 nhưng không có khai thuế năm 2020 hoặc gửi giấy
không khai thuế cho IRS và cần cập nhật thông tin của họ:

◆ Họ có thể sử dụng cổng thông tin CTC Update Portal để cập nhật thông tin ngân hàng
hoặc chọn không nhận tiền ứng trước

◆ Họ có thể khai thuế đơn giản tại GetCTC.org để cập nhật thông tin gia đình của họ, 
gồm số người phụ thuộc, địa chỉ gửi thư, tình trạng khai thuế, v.v.

Những điều cần
làm tiếp theo



Cây quyết định để biết những điều cần làm tiếp theo:
Sử dụng cây quyết định này để giúp xác định
những điều cần làm tiếp theo cho thân chủ

Những điều cần
làm tiếp theo



GetCTC: Những điều
căn bản

➢ Mất khoảng 10-20 phút để hoàn tất
➢ Dễ dàng dùng trên điện thoại di động
➢ Có bản tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
➢ “Kiểu phỏng vấn”, thường là mỗi trang một câu hỏi
➢ Có cách phân loại quyết định để bảo đảm đây là công cụ

phù hợp
➢ Trong vòng hai ngày sau khi gửi giấy khai thuế, GetCTC sẽ

thông báo cho thân chủ biết giấy khai thuế được chấp nhận
hay bị từ chối
○ Những thân chủ mà giấy khai thuế bị từ chối sẽ được

cho biết những điều cần làm tiếp theo
➢ Địa chỉ email hoặc số điện thoại di động được sử dụng để

đăng nhập
➢ Thân chủ cần:

○ Các số SSN hoặc ITIN của gia đình
○ Thông tin căn bản của tất cả những người được khai 

trong giấy khai thuế (tên pháp lý và ngày sinh)
○ Số định tuyến ngân hàng và số trương mục (nếu họ

chọn cách gửi tiền trực tiếp vào trương mục)
○ Tổng số lợi tức sau khi điều chỉnh của năm 2019, nếu

họ khai thuế đầy đủ cho năm 2019



GetYourRefund:
Những điều căn bản➢ Sẽ mất 20-30 phút để trả lời bản câu hỏi đầu và

1-2 tuần để nộp giấy khai thuế cho Sở IRS
➢ Dễ dàng dùng trên điện thoại di động
➢ Có bản tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
➢ “Kiểu phỏng vấn” và thường là mỗi trang một câu hỏi
➢ Đây chỉ là mẫu thu thập thông tin. Sau khi thân chủ

điền xong, một tình nguyện viên VITA sẽ gọi cho thân 
chủ lần thứ nhất để xác nhận họ có tất cả các thông tin 
họ cần, và tình nguyện viên sẽ gọi lại một lần nữa để
kiểm tra lại mọi thông tin trước khi nộp giấy khai thuế

➢ Địa chỉ email hoặc số điện thoại di động để đăng nhập
➢ Thân chủ cần:

○ Giấy tờ thuế (các mẫu W-2, 1099, SSA)
○ Thẻ căn cước có hình
○ Thẻ SSN hoặc thư xác định số ITIN của gia đình



CTC Update Portal: 
Những điều căn bản

➢ Đòi hỏi thân chủ phải trải qua một tiến trình tạo
trương mục và chứng minh danh tánh nghiêm nhặt
và nhiều rắc rối — nhiều khó khăn khiến cho các gia 
đình lợi tức thấp khó thực hiện

➢ Không dễ dàng dùng trên điện thoại di động và chỉ
có bản tiếng Anh

➢ Hiện tại, cổng cho phép thân chủ:
○ Kiểm tra tình trạng hội đủ tiêu chuẩn CTC
○ Đổi thông tin về gửi tiền trực tiếp vào trương 

mục ngân hàng
○ Quyết định không lãnh tiền ứng trước
○ Xem quá trình trả tiền

➢ Trong tương lai, cổng này cũng sẽ cho phép:
○ Cập nhật địa chỉ gửi thư
○ Cho thêm con cái vào/lấy tên con cái ra 

(kể cả những đứa trẻ sinh trong năm 2021)
○ Sửa đổi số lợi tức
○ Lịch trình phát hành: IRS

https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-a-general-information#a16#a16


Những nguồn hỗ trợ khác cho 
nhân viên hướng dẫn Navigator

Tìm hiểu về những nguồn hỗ trợ và trợ giúp khác dành
cho nhân viên hướng dẫn Navigator cộng đồng



Những nguồn hỗ trợ khác
Dưới đây là bản tóm tắt các nguồn hỗ trợ quý vị sẽ tìm thấy trên trang GetCTC.org/navigators

❖ Video hướng dẫn cách dùng GetCTC
❖ Tài liệu hướng dẫn cách sử dụng trên GetCTC và cổng thông tin CTC Update Portal
❖ Những câu hỏi thường gặp

➢ Cập nhật căn cứ theo những câu hỏi của quý vị!
❖ Chương trình trả lời vấn đáp qua mạng dành cho Nhân viên hướng

dẫn Navigator
➢ Hãy cùng gặp gỡ với chúng tôi vào ngày thứ Sáu, cách một tuần một

lần, để đặt câu hỏi, chia sẻ ý kiến và nghe đồng nghiệp bày tỏ ý kiến
❖ Hướng dẫn chuyên sâu về:

➢ Giấy khai thuế bị từ chối thông thường và các điều cần làm tiếp theo
➢ Lý do quyết định không nhận tiền ứng trước Advance CTC
➢ Tình trạng hội đủ điều kiện cho CTC và tiền kích thích kinh tế trong cùng một trang
➢ Tính Tín dụng trợ cấp phục hồi (Recovery Rebate Credit)

❖ Báo cáo căn cứ trên nghiên cứu

Nguồn
hỗ trợ



Nguồn hỗ trợ và trợ
giúp cho nhân viên 

hướng dẫn Navigator

Tất nhiên, quý vị không phải nhớ
tất cả những thông tin này. Quý vị
chỉ cần biết tìm ở nơi nào là đủ.



Thành thật cám ơn quý vị!
Vui lòng giữ liên lạc với chúng tôi qua trang Nguồn hỗ trợ
cho nhân viên hướng dẫn Navigator của chúng tôi: 

GetCTC.org/navigators
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