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Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 

Một số người không phải khai thuế nhưng vẫn có thể đủ điều kiện nhận các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ 
Em năm 2021. Xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không, sau đó lâm theo các bước bên dưới để đăng ký 
nhận khoản chi trả của quý vị. 

Số tiền của khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em là bao nhiêu? 
Số tiền của khoản chi trả dựa trên lợi tức và tuổi của trẻ đủ điều kiện của quý vị ttnh đến cuối năm 2021: 

•	 Lën đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ đủ điều kiện dưới 6 tuổi 

•	 Lën đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi 

Những ai đủ điều kiện? 
Các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em 2021 sẽ được thực hiện đều đặn từ tháng 7 đến tháng 12 cho các gia đình đủ điều kiện có 
nhà chính ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm vâ có trẻ đủ điều kiện. 

Công Cụ Đăng Ký Dânh Cho Người Không Phải Khai Thuế để yêu cầu khoản Tín Thuế Trẻ Em và khoản Thanh Toán Tác Động 
Kinh Tế cho phép quý vị cung cấp thõng tin về những trẻ đủ điều kiện của mình cho năm 2020. Một trẻ lâ trẻ đủ điều kiện cho 
khoản Ttn Thuế Trẻ Em năm 2020 nếu trẻ đó đáp ứng tất cả các điều kiện sau đãy vâo năm 2020. 

1.	 Trẻ đó lâ con trai, con gái, con riëng của vợ/chồng, con nuõi tạm đủ điều kiện, anh/chị/em ruột, anh/chị/em lâ con riëng 
của cha mẹ kế, anh/chị/em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, hoặc con cháu của bất kỳ ai trong số họ (vt dụ: 
các cháu nội/ngoại, các cháu lâ con của anh/chị/em). 

2.	 Trẻ dưới 17 tuổi ttnh đến cuối năm 2020. 

3.	 Trẻ khõng tự kiếm được hơn một nửa số tiền để chi trả cho bản thãn trong năm 2020. 

4.	 Trẻ đã sống với quý vị hơn nửa năm 2020. 

5.	 Trẻ được khai lâ người phụ thuộc trong tờ khai thuế của quý vị. Xem Ấn Phẩm 501 để biết thëm thõng tin về việc kë 
khai ai đó lâ người phụ thuộc. 

6.	 Trẻ khõng khai thuế chung cho năm nay (hoặc chỉ kë khai để yëu cầu nhận tiền hoân thuế lợi tức đã bị khấu lưu hoặc 
thuế ước ttnh đã nộp). 

7.	 Trẻ lâ cõng dãn Hoa Kỳ, có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc ngoại nhãn thường trõ Hoa Kỳ. Để biết thëm thõng tin, vui lông xem 
Ấn Phẩm 519:  Hướng Dẫn Về Thuế Cho Ngoại Nhãn Thường Trõ Hoa Kỳ. 

Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em và Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế sẽ được chi trả cho mỗi trẻ đủ điều 
kiện nhận Khoản Tín Thuế Trẻ Em năm 2020 có số An Sinh Xã Hội (SSN) hợp lệ. 

Để kiểm tra ttnh đủ điều kiện của quý vị đối với khoản Tín Thuế Trẻ Em năm 2020, quý vị có thể sử dụng công cụ Trợ Tá Kiểm 
Tra Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện (tiếng Anh) trên IRS.gov. 

Quý vị có thể nhận khoản trả trước Tín Thuế Trẻ em và Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế như thế nào? 
Hầu hết những người đã nộp tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 hoặc sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế vâo năm 
2020 để yêu cầu khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế sẽ tự động nhận được khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em và khoản Thanh 
Toán Tác Động Kinh Tế mà không cần thực hiện thëm hânh động nào. Tuy nhiên, một số người mâ thường không nộp tờ khai 
thuế cần phải thực hiện thëm hânh động nếu họ đủ điều kiện. 
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Công Cụ Đăng Ký Dânh Cho Người Không Phải Khai Thuế để yêu cầu khoản Tín Thuế Trẻ Em và các khoản Thanh Toán Tác 
Động Kinh Tế dành cho những người không khai thuế cho năm 2019 hoặc 2020 và những người không sử dụng công cụ Người 
Không Phải Khai Thuế của Sở Thuế Vụ năm ngoái để đăng ký khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Nó cũng dânh cho những 
người đã khai thuế cho năm 2019 hoặc sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế của Sở Thuế Vụ vâo năm ngoái nhưng 
không khai báo tất cả những người phụ thuộc mà họ có vâo năm 2020. Cư dãn của một vùng lãnh thổ Hoa Kỳ không thể sử dụng 
công cụ này. Intuit đã phát triển Công Cụ Đăng Ký Dânh Cho Người Không Phải Khai Thuế cho Sở Thuế Vụ và cung cấp công cụ 
này thông qua việc tham gia vào Liên Minh Khai Thuế Miễn Phí. 
Sử dụng công cụ nây để kê khai trẻ đủ điều kiện sinh trước năm 2021 của quý vị nếu quý vị: 

•	 Không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế năm 2020, đã khõng nộp và không dự định nộp; và 

•	 Có nhà ở chính của quý vị tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm. 

Công cụ này, là một bản cập nhật của công cụ Người Không Phải Khai Thuế của Sở Thuế Vụ năm ngoái, cũng cho phép quý vị 
cung cấp thông tin bắt buộc về bản thân, những trẻ đủ điều kiện từ 17 tuổi trở xuống và thông tin ngân hàng ký thác trực tiếp của 
quý vị để Sở Thuế Vụ có thể nhanh chóng và dễ dàng ký thác các khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em trực tiếp vâo trương mục 
chi trả bằng chi phiếu hoặc trương mục tiết kiệm của quý vị. 

Ngoài ra, nếu quý vị không nhận được đầy đủ số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trong đợt đầu tiên và thứ hai, quý 
vị có thể sử dụng công cụ này nếu quý vị: 

•	 Không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế năm 2020, đã khõng nộp và không dự định nộp, và 

•	 Muốn yêu cầu nhận khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 vâ nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đợt thứ 
ba của quý vị. 

Cõng cụ nây được thiết kế để giõp những cá nhãn đủ điều kiện thường khõng khai thuế lợi tức đăng ký khoản Thanh Toán Tác 
Động Kinh Tế thứ ba trị giá $1,400 (côn được gọi lâ chi phiếu ktch thtch kinh tế) vâ yëu cầu khoản Ttn Thuế Trợ Cấp Phục Hồi 
cho bất kỳ số tiền nâo trong hai khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiën mâ họ có thể đã bỏ lỡ. Các khoản chi trả nây cũng 
sẽ được ký thác trực tiếp vâo trương mục chi trả bằng chi phiếu hoặc trương mục tiết kiệm mà quý vị cung cấp. 

Công Cụ Đăng Ký Dânh Cho Người Không Phải Khai Thuế dành cho những cá nhân không bắt buộc phải khai thuế 
cho năm 2020. Để xác định xem quý vị có bắt buộc phải nộp tờ khai thuế năm 2020 hay khõng hoặc liệu quý vị có nên 
khai thuế để nhận tiền hoàn thuế hay không hoặc nếu quý vị đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế khả bồi hoàn khác, 
quý vị có thể sử dụng công cụ Trợ Tá Thuế Tương Tác của Sở Thuế Vụ – Tôi Có Cần Nộp Hồ Sơ Khai Thuế Không? 
(tiếng Anh) – và trả lời các câu hỏi cơ bản. 
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https://www.irs.gov/vi/help/ita/do-i-need-to-file-a-tax-return


  

 

 

 
 

      

 
    

      
   

 
       

       
      

        
 

   
    

     
      
        

   
   

       
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
 

     
         

        
      

       
      

          
       

       
        

  

 

    

  

 

        
       

   

        
          

       
      

       
     

       
   

       
       

  

        
   
    

  
    

    
     

    
    

    
     

      
 

Trước khi bắt đầu 

Bất kỳ ai sử dụng công cụ này cần phải có: 

✓ Tën, chtnh xác như tën trën thẻ  An Sinh Xã Hội 

✓ Số  An Sinh Xã Hội hoặc số  nhận diện người đóng  
thuế  do Sở  Thuế  Vụ  cấp cho quý vị  và bất kỳ  người 
phụ  thuộc nào mà quý vị  sẽ  yêu cầu 

✓ Một địa  chỉ  email  để  giúp  tạo  trương mục của quý  vị  
trên công  cụ  Đăng Ký Dânh Cho Người Không Phải 
Khai Thuế 

✓ Địa chỉ  gửi  thư nơi quý vị  có thể  nhận khoản chi trả  
và bất kỳ  thư từ  gì Sở  Thuế  Vụ  có  thể  cần phải gửi 
cho  quý  vị  qua  đường bưu điện liên quan  các khoản 
chi trả  của quý  vị 

Nếu quý vị muốn chi trả bằng phương thức ký thác trực 
tiếp, quý vị sẽ cần thông tin ngân hàng, bao gồm số định 
tuyến và số trương mục. 

Nếu trước đãy Sở Thuế Vụ đã gửi cho quý vị Mã Số Cá 
Nhân Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN), quý vị sẽ cần nó để sử 
dụng công cụ này. Nếu quý vị bị mất số IP PIN, hãy sử dụng 
công cụ Nhận một số IP PIN để lấy lại số của quý vị. 

Công Cụ Đăng Ký Dânh Cho Người Không Phải Khai Thuế 
bao gồm chỗ trống để điền thông tin giấy phép lái xe hoặc 
thông tin ID tiểu bang của quý vị, nếu quý vị có một trong 
các giấy tờ nhận dạng nây. Điều này cho phép quý vị cung 
cấp cho Sở Thuế Vụ thëm thõng tin để xác thực tờ khai thuế. 
Có nhiều cách khác để thực hiện việc nây, do đó, giấy phép 
hoặc ID tiểu bang là không bắt buộc khi sử dụng công cụ. 
Tuy nhiên, tổ chức đang giõp quý vị sử dụng Công Cụ Đăng 
Ký Dânh Cho Người Không Phải Khai Thuế có thể yêu cầu 
một giấy tờ nhận dạng. 

Quý vị không có địa chỉ thường trú?? 

Mọi người có thể yêu cầu khoản tiền này ngay cả 
khi họ khõng có địa chỉ thường trú. Ví dụ, một 
người trải qua tình trạng võ gia cư có thể liệt kê 
địa chỉ của bạn bê, người thân hoặc nhà cung 
cấp dịch vụ đáng tin cậy, chẳng hạn như nơi tạm 
trõ, trung tãm chăm sóc ban ngây hoặc chương 
trình nhà ở chuyển tiếp, vào tờ khai thuế nộp cho 
Sở Thuế Vụ. Nếu họ không thể chọn sử dụng 
phương thức ký thác trực tiếp, chi phiếu hoặc thẻ 
ghi nợ có thể được gửi qua đường bưu điện đến 
địa chỉ này. 

Quý vị không có trương mục 

ngân hàng? 

Nếu quý vị khõng có trương mục ngãn hâng để 
ký thác trực tiếp, dưới đãy lâ một số tùy chọn và 
tài nguyên: 

•	 Thẻ ghi nợ trả trước nạp lại hoặc ứng 
dụng chi trả di động có số định tuyến và 
số trương mục cũng có thể là một tùy 
chọn. Quý vị nên liên lạc với bên phát 
hânh để bảo đảm quý vị cung cấp số 
trương mục và số định tuyến chính xác. 

•	 Trang web của Cõng Ty Bảo Hiểm Ký 
Thác Liën Bang Hoa Kỳ (tiếng Anh), bao 
gồm cõng cụ BankFind (tiếng Anh) để xác 
định vị trt ngãn hâng được FDIC bảo 
hiểm gần đó. 

•	 Để mở một trương mục trực tuyến: 
o	 BankOn (tiếng Anh) 
o	 Hiệp Hội Ngãn Hâng Hoa Kỳ 
(tiếng Anh) 

o	 Các Chủ Ngãn Hâng Cộng Đồng 
Độc Lập Của Hoa Kỳ (tiếng Anh) 

o	 Cơ Quan Quản lý Liën Minh Ttn 
Dụng Quốc Gia (tiếng Anh) 

o	 Chương Trình Ngãn Hâng Phõc 
Lợi Dânh Cho Cựu Chiến Binh 
(tiếng Anh) cung cấp các dịch vụ 
tâi chánh tại các ngãn hâng tham 
gia 

4 | Tháng 6 năm 2021 

https://www.irs.gov/vi/identity-theft-fraud-scams/get-an-identity-protection-pin
https://www.fdic.gov/
https://banks.data.fdic.gov/bankfind-suite/bankfind
https://joinbankon.org/
https://www.aba.com/
https://www.icba.org/
https://www.ncua.gov/
https://www.benefits.va.gov/benefits/banking.asp


  

 

 

 

           

 

    
 

      
  

  

 
 

 

 

Hãy bắt đầu nào! 
 

Bắt đầu tại IRS.gov/vi. Từ trang chủ IRS.gov/vi, hãy chọn “Nhận Câu Trả Lời về Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em”. 


Quý vị sẽ đến trang có tën “Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021”. Trong phần Người Không Phải Khai Thuế, hãy nhấp 
vâo “Nhập Thông Tin Của Quý Vị” để bắt đầu. 

5 | Tháng 6 năm 2021 



  

 

 

        
          

 

       
 

       
       

 
        

            
            

            
          

         
      

Xác nhận rằng quý vị có thể sử dụng Công Cụ Đăng Ký Dânh Cho Người Không Phải Khai Thuế Duyệt xét kỹ 
thõng tin trën mân hình để bảo đảm quý vị có thể sử dụng công cụ. Sau đó, hãy nhấp vâo “Bắt đầu”. 

Tạo một trương mục. Duyệt xét tuyên bố về quyền riëng tư. Sau đó, để tạo trương mục của quý vị, hãy nhập địa chỉ 
email của quý vị và tạo ID người dùng và mật khẩu. Nhập số điện thoại di động nếu quý vị muốn. 

Không bắt buộc phải có số điện thoại di động nhưng quý vị nên có nếu sử dụng công cụ người không phải 

khai thuế. Số điện thoại di động rất quan trọng đối với sự bảo mật của quý vị khi sử dụng công cụ này. Số
	
điện thoại di động cung cấp cho Sở Thuế Vụ thêm thông tin về những cá nhân nộp tờ khai thuế giản lược để
	
xác thực tờ khai thuế đó. Ngoâi ra, nó cung cấp một cách thức khác để quý vị truy cập an toàn vào công cụ
	
bằng Xác Thực Đa Yếu Tố, trong đó mã có thể được gửi đến điện thoại di động của quý vị. Nếu không có số
	
điện thoại di động, chỉ có thể thực hiện việc truy cập trương mục khi quên mật khẩu hoặc khi truy cập từ một 

thiết bị mới thõng qua địa chỉ email được cung cấp.
 

6 | Tháng 6 năm 2021 



  

 

 

 
          

       

    

         
    

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu nhập số điện thoại, quý vị sẽ có tùy chọn nhận mã xác minh gồm sáu chữ số trong tin nhắn văn bản. Nếu 
quý vị không thể nhận tin nhắn văn bản, hãy bỏ chọn õ vuõng đó. 

Khi quý vị đã nhập thông tin của mình, hãy nhấp vâo “Tạo Trương Mục”. 

Nếu quý vị đã tạo trương mục vâ đang quay lại công cụ, hãy nhấp vâo nõt “Đăng Nhập” hoặc đường dẫn “Tõi 
quën ID người dùng hoặc mật khẩu của mình” nếu cần. 

7 | Tháng 6 năm 2021 



  

 

 

           
          

 

 

 

          
         

      

 

          
            

 

           
     

 

 

 

(555) 555-5555  

Nếu quý vị đã nhập số điện thoại trën mân hình “Tạo Trương Mục”, quý vị sẽ nhận được một tin nhắn văn bản có 
mã gồm sáu chữ số. Nhập mã đó vâo mân hình “Kiểm tra điện thoại của quý vị”. 

Xác nhận trương mục. Màn hình này xác nhận quý vị đã tạo một trương mục thành công. Quý vị có thể in nó và 
viết mật khẩu của mình, nếu quý vị muốn, để lưu lại trong hồ sơ của quý vị. Nhấp vâo “Tiếp tục”. 

Quý vị sẽ nhận được email từ customer_service@freefilefillableforms.com. Trước khi quý vị có thể gửi hồ sơ khai thuế giản 
lược bằng phương thức điện tử, quý vị cần xác nhận địa chỉ email của mình từ thõng báo nây. Bước đó sẽ được đề cập sau 
trong hướng dẫn này. 

Chọn “Tiếp tục” trën một trong hai trang này. Quý vị sẽ được chuyển đến mân hình “Bước 1”, nơi quý vị sẽ nhập 
thông tin của mình để đăng ký khoản chi trả. 
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Trang BƯỚC 1: Điền vào các mẫu đơn khai thuế của quý vị. 

Hãy nhớ nhập thõng tin năm 2020. Cõng cụ này tạo ra một tờ khai thuế năm 2020 được giản lược để đăng ký cho quý vị các 
khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em. 

Trên phần đầu tiên của trang này, hãy thực hiện các bước sau: 

✓ Chọn tư cách khai thuế của quý vị (Độc thân hoặc Đã Kết Hôn, Khai Thuế Chung). Sử dụng tư cách khai thuế của quý 
vị tại thời điểm cuối năm 2020. 

Cảnh báo: Nếu quý vị đã kết hôn vào cuối năm 2020, thì Cõng Cụ Đăng Ký Dânh Cho Người 

Không Phải Khai Thuế yêu cầu quý vị sử dụng nó cùng với người phối ngẫu của mình và bao gồm 

thông tin của người phối ngẫu của quý vị. Nếu quý vị kết hôn vào cuối năm 2020 vâ người phối 

ngẫu của quý vị không sử dụng công cụ này với quý vị, quý vị phải khai thuế bằng các tùy chọn 

khác. Truy cập https://www.irs.gov/vi/filing/e-file-options để biết thêm thông tin. 

✓ Nhập thông tin cá nhân của quý vị, bao gồm cả số An Sinh Xã Hội của quý vị (và của người phối ngẫu 

của quý vị, nếu quý vị chọn “Đã Kết Hôn, Khai Thuế Chung”) vâ địa chỉ hiện tại của quý vị.  
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Trong phần giữa của trang này, 
✓ Đánh dấu vào ô vuông  này nếu ai đó có thể  kê khai  quý vị  hoặc  người phối  ngẫu của quý  vị  lâ người  phụ  thuộc. 

✓ Nhập tên của bất kỳ  người phụ  thuộc nâo  sinh trước năm  2021  vâ số  An Sinh Xã Hội của họ  hoặc  Mã  

Số  Thuế  Cá Nhân  hoặc Mã Số  Người Đóng Thuế  Cho Việc  Nhận Con Nuôi (ATIN) do Sở  Thuế  Vụ  cấp.  

Nếu quý vị  có nhiều  hơn 4  người phụ  thuộc, hãy nhấp  vâo õ vuõng “Thëm” để  nhập  thêm. 

✓ Nếu Sở  Thuế  Vụ  đã gửi Mã Số  Cá Nhân Bảo Vệ  Danh Tính  (IP PIN) cho bất kỳ  người  phụ  thuộc nào  của 

quý  vị, hãy nhập số  IP PIN vào dòng thích  hợp cho người phụ  thuộc  đó. 

✓ Chỉ  chọn õ vuõng “Đủ  điều  kiện cho CTC” nếu con quý  vị  đủ  điều  kiện nhận Tín Thuế  Trẻ  Em năm 2020. 

Nếu quý vị  cần thêm  thông tin  về  tình trạng hội  đủ  điều  kiện, hãy  nhấp vào dấu chấm hỏi phía trên cột này.  

Ở phần dưới cùng của trang này: 

✓ Trong  phần “Ttn  Thuế  Trợ  Cấp Phục Hồi”, hãy nhập số  tiền  Tín Thuế  Trợ  Cấp Phục Hồi quý vị  sẽ  yêu  

cầu, dựa trên kết quả  của  việc sử  dụng mẫu tính toán  từ  hướng dẫn.  

✓ Hoàn thành thông tin ngân hàng  của quý  vị  nếu quý  vị  muốn khoản chi trả  của  mình được gửi dưới dạng 

ký thác trực tiếp  vâo trương  mục ngân  hàng. Quý  vị  cũng có  thể  sử  dụng  ứng dụng  ngân hàng hoặc thẻ  

ghi nợ  có thể  nạp lại  nhưng  hãy kiểm  tra  với bën phát hânh  để  bảo  đảm quý vị  đang  cung  cấp thông tin  

số  trương  mục và số  định tuyến chính  xác. Nó có thể  không  phải  là số  trên thẻ. Nếu quý vị  không nhập 

thông  tin  ngân hàng, Sở  Thuế  Vụ  sẽ  gửi các  khoản  chi  trả  của quý vị  dưới dạng  chi phiếu  hoặc thẻ  ghi  

nợ  trả  trước  qua  thư đến địa chỉ  quý  vị  đã nhập ở  trên.  

 

✓ Kiểm tra kỹ  chính xác  số  định  tuyến và  số  trương mục của quý vị. 

✓ Nhập Mã Số  Cá Nhân Bảo Vệ  Danh Tính (IP PIN) cho quý vị  hoặc người phối ngẫu của quý vị, nếu 

có. 
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Sau đó chọn “Tiếp tục đến Bước 2” để chuyển sang màn hình tiếp theo. 
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Trang BƯỚC 2: Các bước xác minh và chữ ký để gửi mẫu đơn khai thuế của quý vị qua phương thức điện 
tử: 
Bây giờ quý vị đã tạo một tờ khai thuế năm 2020 giản lược để đăng ký các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em, quý vị 
phải ký vào tờ khai thuế của mình và nộp nó. 

Mẫu đơn yëu cầu nhập Tổng Lợi Tức Điều Chỉnh (AGI) năm 2019 của quý vị từ tờ khai thuế hoặc mã PIN chữ ký tự 
chọn gồm năm chữ số của quý vị. 

Nếu quý vị không khai thuế vâo năm ngoái, hãy nhập “0” vâo mục AGI của năm ngoái. Nếu quý vị đã sử dụng công 
cụ Người Không Phải Khai Thuế của Sở Thuế Vụ vâo năm ngoái, hãy nhập “1” vâo mục AGI của năm ngoái. Sau 
đó, tiếp tục đến phần tiếp theo, nơi quý vị sẽ ký điện tử vào tờ khai thuế bằng cách tạo mã PIN gồm năm chữ số, 
nhập ngày sinh của quý vị và nhập dữ liệu giấy phép lái xe hoặc ID do tiểu bang cấp nếu quý vị có loại giấy tờ tùy 
thân này. 
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Đối với bước cuối cùng trên trang này, quý vị sẽ cần xác minh địa chỉ email của mình nếu quý vị chưa xác minh địa chỉ email 
xác minh nhận được khi tạo trương mục. Trong trương mục email của quý vị, hãy tìm email xác minh từ 
customer_service@freefilefillableforms.com. 

Lâm theo hướng dẫn trong tin nhắn để xác nhận địa chỉ email của quý vị. Công Cụ Đăng Ký Dânh Cho Người Không Phải Khai 
Thuế sẽ xác nhận rằng quý vị đã xác minh địa chỉ email của mình. Quý vị có thể nhấp vâo đường dẫn “Cập Nhật Trương Mục 
Của Quý Vị” ở cuối trang Bước 2 để xác nhận rằng quý vị đã xác minh địa chỉ email của mình. 

Nhấp vâo “Tiếp tục” để quay lại Công Cụ Đăng Ký Dânh Cho Người Không Phải Khai Thuế. 

Quý vị có thể hoàn tất việc nộp hồ sơ bằng cách nhấp vâo nõt “Tiếp Tục Tạo Hồ Sơ Khai Thuế Điện Tử” ở 
cuối trang Bước 2. Sau khi quý vị nhấp vâo “Tiếp Tục Tạo Hồ Sơ Khai Thuế Điện Tử”, quý vị sẽ thấy một 
cửa sổ bật lên với tuyên bố về việc công bố thông tin. 

Duyệt xét thông tin và chọn ô vuông nếu quý vị đồng ý. Nếu quý vị cần xem lại thông tin của mình, hãy nhấp 
vâo “Quay Lại Mẫu Đơn”. Nếu quý vị đã sẵn sàng gửi thông tin của mình cho Sở Thuế Vụ, hãy nhấp vào 
“Nộp Hồ Sơ Ngay”. 

Sau khi quý vị đăng ký 

Quý vị sẽ nhận được email từ Dịch Vụ Khách Hàng từ Free File Fillable Forms (công cụ Các Mẫu Đơn Khai 
Thuế Tự Điền Miễn Phí) – một đối tác đáng tin cậy của Sở Thuế Vụ. Email sẽ xác nhận quý vị đã gửi thành 
công thông tin của mình hoặc cho quý vị biết có sự cố và cách chỉnh sửa. 

Nếu quý vị đang sử dụng máy tính công cộng, chẳng hạn như máy ttnh thư viện công cộng hoặc máy tính dùng 
chung khác, hãy nhớ đăng xuất vâ đóng hoân toân mạng thõng tin điện tử Công Cụ Đăng Ký Dânh Cho Người 
Không Phải Khai Thuế trước khi rời khỏi máy tính. 

Nhận khoản chi trả của quý vị 
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Sở Thuế Vụ sẽ xác nhận tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị, sau đó ttnh toán vâ gửi tiền của quý vị bằng 
cách sử dụng thõng tin trương mục ngân hàng hoặc địa chỉ quý vị đã cung cấp. Các Khoản Trả Trước Tín 
Thuế Trẻ Em được phát hành từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận khoản Tín 
Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 hoặc khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba, quý vị sẽ nhận được 
khoản tiền đó một cách riêng biệt và sau khi Sở Thuế Vụ xử lý hồ sơ đăng ký của quý vị trong công cụ này. 

Kiểm tra trạng thái khoản chi trả hoặc tín thuế 

Khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em: Trong những tháng tới, Sở Thuế Vụ sẽ có một công cụ trën IRS.gov để kiểm tra 
và quản lý các khoản chi trả. 

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba của quý vị: Quý vị có thể sử dụng công cụ Nhận Khoản Chi Trả 
Của Tôi tại IRS.gov trong vòng hai tuần để kiểm tra trạng thái khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của quý vị. Cho 
đến khi khoản chi trả của quý vị được lên lịch, quý vị sẽ nhận được thõng báo “Chưa Có Thõng Tin Về Trạng Thái 
Khoản Chi Trả”. 

Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi của quý vị: Để kiểm tra trạng thái của khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi, 
được bao gồm cùng với bất kỳ khoản hoàn thuế nào mà quý vị nợ, quý vị có thể sử dụng công cụ “Tiến Hoàn Thuế 
Của Tôi Ở Đãu?” trën IRS.gov hoặc gọi số 800-829-1954. 

Nguồn Tài Nguyên 

•	 Trang Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 trên IRS.gov cung cấp thông tin chi tiết về khoản tín thuế 
này, Hỏi Đáp vâ thõng tin về các công cụ hữu ích. 

•	 Trang Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (tiếng Anh) cung cấp thông tin về ttnh đủ điều kiện cho EIP, khoản 
Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi và các khoản khác. 

Câu Hỏi Thường Gặp Về Công Cụ Đăng Ký Dânh Cho Người Không Phải Khai Thuế (tiếng Anh) có thông 
tin về việc sử dụng công cụ. Tìm các Câu Hỏi Thường Gặp nây trong thanh điều hướng bën trái bën dưới 
mục Nguồn Tài Nguyên. 
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