
Tiền trả Công nhân Tiền tuyến ở Minnesota

Tháng 5, 2022

Thông tin
Để cảm ơn những người Minnesota đã làm việc ở tiền 
tuyến trong thời gian khẩn cấp thời bình vì COVID-19, 
Thống đốc Tim Walz đã ký một đạo luật vào ngày 29 tháng 
4 năm 2022, cho phép những người công nhân đó được 
làm đơn xin Tiền trả Công nhân Tiền tuyến. Thông tin chi 
tiết về chương trình, bao gồm thủ tục làm đơn và tiến 
trình, trực tuyến tại  frontlinepay.mn.gov. Truy cập trang 
web để ghi tên nhận thông tin cập nhật qua email về Tiền 
trả cho Công nhân Tiền tuyến .

Ai đủ điều kiện
Khởi sự có hai phần để xem ai đủ điều kiện nộp đơn: điều kiện công việc và lãnh vực công việc.

Các điều kiện làm việc
Để đủ điều kiện được Tiền trả Công nhân Tiền tuyến, người nộp đơn:
• phải đã làm việc ít nhất 120 giờ ở Minnesota trong một hoặc nhiều lãnh vực tiền tuyến từ 

ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021;
• đối với số giờ làm việc trong khoảng thời gian này, người nộp đơn –

• không thể làm việc từ xa do tính chất công việc của đương sự và
• làm việc gần gũi với những người bên ngoài hộ gia đình của đương sự;

• phải đủ các điều kiện về lợi tức cho ít nhất một trong các năm tính thuế 2020 hoặc 2021 –
• công nhân có trách nhiệm chăm sóc trực tiếp các bệnh nhân COVID-19 phải có lợi tức 

gộp đã được điều chỉnh* ít hơn $350,000 đối với những người nộp thuế đã kết hôn và 
nộp đơn chung, hoặc dưới $175,000 đối với những người nộp đơn khác và

• đối với công nhân trong các ngành nghề không có trách nhiệm chăm sóc trực tiếp bệnh 
nhân COVID-19, giới hạn lợi tức gộp đã được điều chỉnh* là $185,000 đối với những 
người nộp thuế đã kết hôn và nộp đơn chung, hoặc $85,000 đối với những người nộp 
đơn khác; và

• không được nhận tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong hơn 20 tuần trên căn bản tích 
lũy cho các tuần từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến ngày 26 tháng 6 năm 2021.

*Thông tin thêm về lợi tức gộp đã được điều chỉnh:  irs.gov/e-file-providers/definition-of-
adjusted-gross-income. 

http://frontlinepay.mn.gov
http://irs.gov/e-file-providers/definition-of-adjusted-gross-income
http://irs.gov/e-file-providers/definition-of-adjusted-gross-income


Các lãnh vực việc làm
1. dịch vụ tại các tòa nhà, bao gồm bảo trì, vệ sinh và an ninh;
2. chăm sóc trẻ em;
3. tòa án và coi tù;
4. người ứng cứu khẩn cấp;
5. dịch vụ ăn uống, bao gồm sản xuất, chế biến, sắp xếp, bán và giao hàng;
6. dịch vụ vận chuyển mặt đất và đường hàng không;
7. chăm sóc sức khỏe;
8. chăm sóc dài hạn và chăm sóc tại nhà;
9. sản xuất;
10. y tế công cộng, dịch vụ xã hội và dịch vụ quản lý;
11. chuyên chở công cộng;
12. bán lẻ, bao gồm bán hàng, xếp hàng, phân phối và giao hàng;
13. trường học, bao gồm trường bán công, trường công lập và giáo dục đại học;
14. nhà tạm trú và khách sạn; và
15. phục hồi chức năng.

Nơi nộp đơn
Sau khi đơn đã sẵn sàng, những công nhân đủ điều kiện có 45 ngày để nộp đơn xin Tiền trả 
Công nhân Tiền tuyến tại frontlinepay.mn.gov. Truy cập trang web để có các nguồn giúp hữu 
ích, chẳng hạn như câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, tài liệu phát thông tin bằng nhiều 
ngôn ngữ, video hướng dẫn ngắn gọn và nhiều hơn nữa.

Giúp đỡ nộp đơn
Sau khi đơn đã sẵn sàng, trung tâm cuộc gọi và bàn trợ giúp cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ người 
nộp đơn bằng nhiều ngôn ngữ.

Trả tiền
Sau khi duyệt xét và kiểm chứng các đơn xin, cũng như sau khoảng thời gian 15 ngày để những 
người nộp đơn bị từ chối được khiếu nại những quyết định đó, danh sách cuối cùng của những 
người nộp đơn đủ điều kiện sẽ được xác định. Mỗi người nộp đơn đủ điều kiện sẽ được cung 
cấp một khoản tiền như nhau. Tất cả các người nộp đơn sẽ di chuyển thông qua quá trình cùng 
một lúc và các khoản tiền trả sẽ được chuyển tiếp để trả cùng một lúc.

Lưu ý: Tờ thông tin này là một bản tóm tắt ngắn gọn về luật Minnesota. Nó chỉ là một hướng 
dẫn và không được coi là một thay thế cho các Quy định của Minnesota liên quan đến Tiền trả 
Công nhân Tiền tuyến.
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