
 

 

 

   

 

  

 

 

  

  

Hướng Dẫn Người Dùng của Sở Thuế Vụ:
 
Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em
 

Hướng dẫn người dùng này bao gồm thông tin để giúp quý vị: 

• Tìm hiểu về các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em 

• Kiểm tra khả năng đủ điều kiện của quý vị đối với Tín Thuế Trẻ Em 

• Sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em của Sở Thuế Vụ để: 

o Kiểm tra xem quý vị đã đăng ký để nhận các khoản trả trước hay chưa 

o Hủy đăng ký nhận các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em 

o Cập nhật hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngãn hâng để ký thác trực tiếp 

o Cập nhật hoặc cung cấp địa chỉ gửi thư 
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Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đã mở rộng khoản Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 để có 
nhiều người đủ điều kiện hơn, các khoản tín thuế lớn hơn vâ được hoàn lại đầy đủ, và một số 
người có thể nhận trước một phần khoản tín thuế. Hướng dẫn người dùng này bao gồm 
th{ng tin cơ bản vâ các tâi nguyên để giúp mọi người tìm hiểu về các khoản chi trả này và sử 
dụng các công cụ của Sở Thuế Vụ để quản lý chúng. 

Một số điểm chính cần nhớ: 

•	 IRS.gov là nguồn thông tin chính thức về các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em. Sở Thuế 
Vụ đã tạo trang đặc biệt về Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 tại 
IRS.gov/childtaxcredit2021, được thiết kế để cung cấp thông tin cập nhật nhất về khoản tín 
thuế này và các khoản trả trước. Quý vị có thể tìm thông tin về các công cụ liên quan đến 
khoản Tín Thuế Trẻ Em trên trang web này. 

•	 Những người thường không khai thuế có thể đủ điều kiện nhận các khoản chi trả này. 
Họ có thể sử dụng Công Cụ Đăng Ký Dânh Cho Người Không Phải Khai Thuế trên IRS.gov 
để đăng ký. Ấn Phẩm 5538: Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng Công Cụ Đăng Ký Dânh Cho 
Người Không Phải Khai Thuế Để Yêu Cầu Tín Thuế Trẻ Em và Các Khoản Thanh Toán Tác 
Động Kinh Tế (Tiếng Anh), cung cấp hướng dẫn và thông tin hữu ích mà mọi người có thể 
sử dụng khi họ làm việc với Công Cụ Đăng Ký Dânh Cho Người Không Phải Khai Thuế. 
Mọi người cũng cy thể đủ điều kiện nhận khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và khoản 
Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi ± có thể lên đến hâng nghîn đ{-la cho một gia đînh. Ấn Phẩm 
5538 cũng cy sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung giản thể, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng 
Nga và tiếng Creole của Haiti. 

Những người không phải khai thuế nên đợi để sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín 
Thuế Trẻ Em sau khi họ đã đăng ký th{ng qua C{ng Cụ Đăng Ký Dânh Cho Người Không 
Phải Khai Thuế vâ xác định rằng họ đủ điều kiện để nhận các khoản chi trả. Sau khi đã 
đăng ký, những người không phải khai thuế có thể sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về 
Tín Thuế Trẻ Em để quản lý các khoản chi trả của họ khi các chức năng bổ sung được 
thêm vào cổng thông tin. 

•	 Đề phòng những trò gian lận. Sở Thuế Vụ không chủ động liên lạc với mọi người bằng 
điện thư, tin nhắn văn bản hay các kênh truyền thông xã hội để yêu cầu cung cấp thông tin 
cá nhân hoặc tài chánh. Mọi người nên đề phòng các nỗ lực thông qua trang web và 
phương tiện truyền thông xã hội yêu cầu gửi tiền hoặc th{ng tin cá nhãn vâ các ãm mưu 
liên quan đến các Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em, khoản Thanh Toán Tác Động Kinh 
Tế hoặc các chủ đề về thuế khác. Báo cáo những trò gian lận này cho Sở Thuế Vụ. 
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https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
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Trong hướng dẫn này… 

Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 

Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em là gì? Trang 4 

Ai đủ điều kiện? Trang 4 

Ai có thể là trẻ đủ điều kiện cho các mục đích nhận 
Tín Thuế Trẻ Em năm 2021? Trang 4 

Các khoản chi trả được tính như thế nào? Trang 5 

Các khoản chi trả sẽ được nhận khi nào và ở đãu? Trang 5 

Điều gì xảy ra nếu tôi không muốn nhận các khoản 
trả trước Tín Thuế Trẻ Em hoặc t{i kh{ng đủ điều kiện? Trang 6 

Tài Nguyên Hữu Ích Trang 6 

Đồ thị: Tôi Nên Sử Dụng Công Cụ Trực Tuyến Nào? Trang 7 

Sử dụng các công cụ của Sở Thuế Vụ để giúp quý 
vị quản lý khoản Tín Thuế Trẻ Em của mình Trang 8 

Công Cụ Trợ Lý Tiêu Chuẩn cho Khoản Trả Trước 
Tín Thuế Trẻ Em Trang 8 

Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em Trang 9 

Đăng nhập và xác minh danh tính của quý vị Trang 10 
Hủy đăng ký  Trang  12  
Quản lý thông tin ký thác trực tiếp  Trang  16  
Kiểm  tra  trạng thái chi trả  của  quý vị  Trang 20  
Thêm hoặc cập nhật địa chỉ  gửi thư của  quý vị  Trang 22  

Tiếp tục kiểm tra trang IRS.gov để biết 
các bản cập nhật Trang 26 
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Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 
Đã cy những thay đổi quan trọng đối với khoản Tín Thuế Trẻ Em mà sẽ giúp nhiều gia đînh nhận 
được khoản trả trước từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021. 

Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em là gì? 
Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em là các khoản chi trả trước của Sở Thuế Vụ cho 50% khoản Tín 
Thuế Trẻ Em ước tính mà quý vị có thể yêu cầu một cách hợp lệ trên tờ khai thuế năm 2021 trong 
mùa khai thuế năm 2022. Các khoản tiền trả hàng tháng này bắt đầu vào tháng 7 và sẽ được thực 
hiện đến hết tháng 12 năm 2021. 

Ai đủ điều kiện? 
Quý vị đủ điều kiện nhận Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em nếu quý vị có trẻ đủ điều kiện. 

Ngoài ra, quý vị ± hoặc người phối ngẫu của quý vị, nếu đã kết hôn, khai thuế chung ± phải có nhà ở 
chính của quý vị thuộc một trong 50 tiểu bang hoặc District of Columbia trong hơn nửa năm. 

Quý vị không cần phải có thu nhập, công việc hoặc địa chỉ thường trú để đủ điều kiện nhận các 
khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em. 

Nhà ở chính của quý vị có thể là bất kỳ địa điểm nào mà quý vị thường xuyên sinh sống. Nhà ở chính 
của quý vị có thể là nhà ở, căn hộ, nhà ở di động, nơi tạm trú, chỗ ở tạm thời hoặc địa điểm khác và 
không cần phải ở cùng một địa điểm thực trong suốt niên thuế. Nếu quý vị tạm thời không sống trong 
nhà ở chính vì lý do bị bệnh, học tập, làm việc, kỳ nghỉ hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, quý vị vẫn 
được coi như đang sống tại nhà ở chính của mình. 

Ai có thể là trẻ đủ điều kiện cho các mục đích để nhận được Tín Thuế Trẻ Em năm 2021? 
Đối với niên thuế 2021, trẻ đủ điều kiện lâ cá nhãn chưa đủ 18 tuổi trước ngày 1 tháng 1 năm 2022 
vâ đáp ứng các điều kiện sau: 

1.	 Cá nhãn đy lâ con trai, con gái, con riêng, con nu{i tạm đủ điều kiện, anh/chị/em ruột, 
anh/chị/em là con riêng của cha mẹ kế, anh/chị/em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác 
cha của người đyng thuế, hoặc con cháu của bất kỳ ai trong số họ (ví dụ: cháu nội/ngoại, các 
cháu là con của anh/chị/em). 

2.	 Cá nhãn đy kh{ng tự kiếm được hơn một nửa số tiền để chi trả cho bản thãn trong năm 2021. 

3.	 Cá nhãn đy sống với người đyng thuế trong khoảng thời gian lãu hơn một nửa năm của niên 
thuế 2021. 

4.	 Cá nhãn được kê khai hợp lệ lâ người phụ thuộc của người đyng thuế. 

5.	 Cá nhãn đy kh{ng khai thuế chung với người phối ngẫu của mình cho niên thuế 2021 hoặc 
chỉ kê khai để yêu nhận tiền hoàn thuế thu nhập đã bị khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp. 

6.	 Cá nhãn đy lâ c{ng dãn Hoa Kỳ, có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc ngoại nhãn thường trú Hoa Kỳ. 

Các thông tin chi tiết về khả năng đủ điều kiện có sẵn trong Các Câu Hỏi Thường Gặp. về khoản Tín 
Thuế Trẻ Em và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021. 

•	 Chủ Đề B: Tiêu Chuẩn Để Nhận Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em và Khoản 
Tín Thuế Trẻ Em 
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https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1624375859997
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit


    

 

 

       
                

              

              
                      
              

                   
                 
                  

      

                  
                   
             

             

                

            

            

             
                 

           

                 

        

              

    

              

                 

               

            

            

          

         
                    
                      

               
                  

                   
    

Các khoản chi trả được tính như thế nào? 
Các khoản trả trước được tính toán và chi trả tự động dựa trên ước tính về số tiền Tín Thuế Trẻ Em 
mà một người sẽ yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021 của họ trong mùa khai thuế năm 2022. 

Chúng t{i ước tính khoản Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 của quý vị dựa trên thông tin quý vị cung cấp 
trên tờ khai thuế năm 2020 đã xử lý. Nếu chúng t{i chưa xử lý tờ khai thuế năm 2020 của quý vị khi 
chúng t{i xác định số tiền khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị, chúng tôi sẽ sử dụng thông 
tin được hiển thị trên tờ khai thuế năm 2019 của quý vị hoặc thông tin quý vị đã nhập trong công cụ 
Người Không Phải Khai Thuế trên IRS.gov vâo năm 2020. Khi chúng t{i xử lý tờ khai năm 2020 của 
quý vị, chúng tôi sẽ tính toán lại các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị vâ điều chỉnh tất cả 
các khoản tiền trả hàng tháng còn lại. 

Người đyng thuế đủ điều kiện không muốn nhận khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 cy thể 
từ chối nhận các khoản trả trước bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em 
để hủy đăng ký nhận các khoản chi trả như được nêu trong hướng dẫn người dùng này. 

Đối với niên thuế 2021, các gia đînh đủ điều kiện yêu cầu khoản Tín Thuế Trẻ Em sẽ nhận được: 

•	 Lên đến $3.000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện trong độ tuổi từ 6 đến 17 vào cuối năm 2021 

•	 Lên đến $3.600 cho mỗi trẻ đủ điều kiện dưới 6 tuổi tính đến cuối năm 2021. 

Tổng số tiền khoản trả trước sẽ lên đến 50% khoản Tín Thuế Trẻ Em. 

Điều nây cy nghĩa lâ các gia đînh đủ điều kiện sẽ nhận được khoản trả trước lên đến $300 mỗi tháng 
cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi vâ lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 tuổi trở lên. Tín thuế tối đa được 
cung cấp cho người đyng thuế có tổng thu nhập được điều chỉnh theo luật thuế mới là: 

•	 $75.000 trở xuống đối với người khai thuế độc thãn vâ người đã kết hôn, khai thuế riêng, 

•	 $112.500 trở xuống đối với chủ gia đînh, vâ 

•	 $150.000 trở xuống đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn khai thuế chung và những người 

góa vợ/chồng đủ điều kiện. 

Trên các khoản thu nhập này, khoản Tín Thuế Trẻ Em sẽ giảm dần trong hai bước khác nhau dựa 

trên tổng thu nhập được điều chỉnh theo luật thuế mới đã sửa đổi vâo năm 2021. Để biết thêm thông 

tin chi tiết về cách tính toán và các mức giảm dần khoản chi trả, hãy xem Câu Hỏi Thường Gặp về 

Khoản Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021: 

•	 Chủ Đề C: Cách Tính Khoản Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 
• Chủ Đề D: Cách Tính Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em 

Các khoản chi trả sẽ được nhận khi nào và ở đáu? 
Các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em 2021 sẽ được thực hiện hàng tháng từ ngây 15 tháng 7 đến 
ngày 15 tháng 12 cho những người đyng thuế đủ điều kiện có nhà chính ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm. 

Sở Thuế Vụ sẽ phát hành khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em vào các ngày 15 tháng 7, ngày 13 tháng 
8, ngày 15 tháng 9, ngày 15 tháng 10, ngày 15 tháng 11 và ngày 15 tháng 12. Nếu Sở Thuế Vụ đã 
nhận được thông tin ngân hàng của quý vị, khoản chi trả của quý vị sẽ được gửi đến quý vị dưới hình 
thức ký thác trực tiếp. 
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https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-d-calculation-of-advance-child-tax-credit-payments


    

 

 

               

         

               

          

             

               

           

           
           

              
              

      

              
   

                    
                      
                    

                    

           
                    
    

                       

              
            

             

                  
                     

    

              
         
       

   
           

   

                
 

     
   

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng từ các nguồn sau, theo thứ tự sau: 

o Tờ khai thuế năm 2020 của quý vị. 

o Tờ khai thuế năm 2019 của quý vị, bao gồm thông tin quý vị đã nhập vào công cụ dành cho 

Người Không Phải Khai Thuế trên trang IRS.gov vâo năm 2020. 

o Thông tin quý vị đã nhập vào công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của T{i vâo năm 2020. 

oCơ quan liên bang cung cấp những quyền lợi được hưởng cho quý vị, chẳng hạn như Cơ 

Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội, Bộ Cựu Chiến Binh, hoặc Ban Hưu Trí Đường Sắt. 

Nếu chúng tôi không có thông tin tài khoản ngãn hâng để cấp khoản ký thác trực tiếp cho quý vị, 
chúng tôi sẽ gửi các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em qua đường bưu điện. 

Để cập nhật hoặc thêm tài khoản ngân hàng, hãy xem thông tin chi tiết ở phần sau trong hướng dẫn 
này trong phần ³Sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để quản lý tài khoản ký 
thác trực tiếp cho các khoản trả trước của quý vị´. 

Điều gì xảy ra nếu tôi không muốn nhận các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em hoặc tôi không 
đủ điều kiện? 

Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em cho phép mọi người hủy đăng ký các khoản trả trước. 
Thay vì nhận các khoản trả trước này, một số gia đînh cy thể muốn đợi đến cuối năm vâ nhận toàn bộ 
khoản tín thuế như một khoản hoàn thuế khi họ nộp hồ sơ khai thuế năm 2021. Cổng Thông Tin Cập 
Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em cho phép các gia đînh hủy đăng ký nhận các khoản tiền trả hàng tháng. 

Tính năng hủy đăng ký cũng cy thể hữu ích cho bất kỳ gia đînh nâo kh{ng czn đủ điều kiện nhận Tín 
Thuế Trẻ Em hoặc tin rằng họ sẽ kh{ng đủ điều kiện khi nộp tờ khai thuế năm 2021. Điều này có thể 
xảy ra nếu, ví dụ: 
•	 Thu nhập của quý vị vâo năm 2021 lâ quá cao khiến quý vị kh{ng đủ điều kiện nhận khoản tín thuế. 
•	 Một người nâo đy khác (ví dụ: người phối ngẫu đã ly h{n hoặc một thành viên khác trong gia 
đînh) đủ điều kiện kê khai con của quý vị lâ người phụ thuộc vâo năm 2021. 

•	 Nhà ở chính của quý vị nằm bên ngoài Hoa Kỳ trong hơn nửa năm 2021. 

Để hủy đăng ký các khoản trả trước, hãy xem thông tin chi tiết trong phần ³Sử dụng Cổng Thông Tin 
Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để hủy đăng ký, nếu cần´ ở phần sau trong hướng dẫn người dùng này. 

Tài Nguyên Hữu Ích 

•	 Trang Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Trung giản thể, tiếng Trung Phồn thể, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Việt và tiếng Creole của 
Haiti. Các cách dễ dâng để truy cập trang này: 

o	 Truy cập irs.gov/childtaxcredit2021 
o	 Truy cập trang IRS.gov và nhấp vâo ³Nhận Thông Tin Chi Tiết về Khoản Trả Trước Tín 

Thuế Trẻ Em´. 

o	 Quét một trong các mã QR của chúng tôi bằng máy ảnh trên thiết bị di động của quý vị. 

Tiếng Anh: Tiếng Tây
 
Ban Nha:
 

6 | Tháng 9 năm 2021 

https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
http://www.irs.gov/childtaxcredit2021
https://www.irs.gov/es/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/zh-hans/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/zh-hant/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/ko/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/ht/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/ht/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021


     

 

 

           

          

          
     

 

     

   
 

   

      
   

 

      
      

  

  
    

     
 

 
 
    

        
            

               
            

          
              

              
              

 
   

         
    

     

 

    
 

 
  

       
  

   

   
      

 
 

  
 

  
          

    
 

  
 

          
   

  
  

 

     
        
  

     

  

  

  

   
     

• Các Câu Hỏi Và Câu Trả Lời Về Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em 

• Tâi Nguyên vâ Hướng Dẫn Về Khoản Tín Thuế Trẻ Em irs.gov/CTCresources (tiếng Anh) 

Các Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em: Tôi Nên Sử 
Dụng Công Cụ Trực Tuyến Nào? 

Nếu quý vị cần… Hãy sử dụng công cụ này 

Kiểm tra khả năng đủ điều 
kiện của quý vị đối với khoản 
Tín Thuế Trẻ Em 

Công Cụ Trợ Lý Tiêu Chuẩn giúp quý vị xác định mînh cy đủ điều kiện để 
nhận các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em hay không. Có sẵn bằng tiếng Anh 
và tiếng Tây Ban Nha. 

Đăng ký các khoản trả trước Tín Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế giúp những 
Thuế Trẻ Em nếu quý vị không người thường không phải khai thuế hoàn thành tờ khai đơn giản để nhận các 
thường phải khai thuế (tiếng Anh) khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em, Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi và các khoản 

Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. 

Xác minh danh tính của quý vị Truy cập Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em và nhấp vâo ³Quản 
trước khi sử dụng Cổng Thông Tin Lý Các Khoản Trả Trước´. Nếu quý vị lâ người dùng mới, quý vị phải tạo tài khoản 
Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em. ID.me tại Sở Thuế Vụ và xác minh danh tính của mình. Nếu quý vị đã cy sẵn tài 

khoản với Sở Thuế Vụ, hãy sử dụng tên người dùng và mật khẩu Truy Cập An 
Toàn của quý vị và nhập mã bảo mật như một phần của quy trình xác thực đa yếu 
tố (MFA). Nếu quý vị đã cy sẵn tài khoản ID.me do chính phủ tiểu bang hoặc cơ 
quan liên bang cấp, quý vị có thể sử dụng điện thư vâ mật khẩu của mình và hoàn 
thành quy trình xác thực đa yếu tố. ID.me là một bên thứ ba đáng tin cậy. 

Hủy đăng ký các khoản trả trước 
tín thuế trẻ em 

Quý vị có thể sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để hủy 
đăng ký chi trả tự động nếu quý vị: 

• muốn yêu cầu toàn bộ khoản tín thuế khi nộp tờ khai thuế năm 2021 của 

quý vị, hoặc 

• quý vị biết mînh kh{ng đủ điều kiện vì hoàn cảnh của quý vị đã 
thay đổi vâo năm 2021. 

Quản lý thông tin tài 
khoản ngân hàng 

Sở Thuế Vụ sẽ phát hành các khoản chi trả vào tài khoản ngân hàng mà quý vị 
đã bao gồm trong tờ khai thuế năm 2020 hoặc 2019 hoặc vào tài khoản mà 
chính phủ liên bang biết, chẳng hạn như tâi khoản mà quý vị nhận được các 
quyền lợi An Sinh Xã Hội, cựu chiến binh, hoặc hưu trí đường sắt. Những người 
kh{ng đăng ký phương thức ký thác trực tiếp sẽ nhận được chi phiếu gửi qua 
đường bưu điện. Sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em nếu 
quý vị cần cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của mình hoặc thêm tài khoản 
ngân hàng. 

Xem lịch sử các khoản chi trả của Sau khi các khoản chi trả được phát hành, công cụ Cổng Thông Tin Cập 

quý vị Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em sẽ hiển thị ngày và số tiền chi trả của quý vị 
hoặc thông báo nếu khoản chi trả của quý vị đã bị trả ngược lại hoặc phát 
hành lại. 

Cập nhật địa chỉ gửi thư 
của quý vị 

Quý vị có thể sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để 
cung cấp hoặc cập nhật địa chỉ gửi thư của quý vị. 

Báo cáo các cập nhật có thể 
ảnh hưởng đến số tiền chi trả của 
quý vị 

Bắt đầu từ đầu mùa thu, quý vị có thể sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật 
Về Tín Thuế Trẻ Em để báo cáo các cập nhật ảnh hưởng đến số tiền chi 
trả của quý vị, chẳng hạn như các thay đổi đối với: 

• số trẻ đủ điều kiện 

• tình trạng hôn nhân 

• thu nhập 

• thỏa thuận quyền nuôi con 

Nếu tình hình của quý vị đã thay đổi vâo năm 2021, việc cập nhật thông tin này 
sẽ giúp quý vị cy được số tiền trả trước chính xác nhất. 
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https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/vi/newsroom/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-resources-and-guidance
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/advance-child-tax-credit-eligibility-assistant
https://www.irs.gov/vi/help/ita/do-i-need-to-file-a-tax-return
https://www.irs.gov/vi/help/ita/do-i-need-to-file-a-tax-return
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal


    

 

 

              
     

              
   

               
           

                     
              

                
       

           

                
   

                   
               
                  
         

                    

            
                 

                 
                

         

               
      

             
             

             
          

                
          

                        
                     
                     
                   
                  

              
     

                      
                   
                       

Sử dụng các công cụ của Sở Thuế Vụ để giúp quý vị quản lý 
Tín Thuế Trẻ Em của mình 

Xem quý vị có đủ điều kiện bằng cách sử dụng Công Cụ Trợ Lý Tiêu Chuẩn cho 
Khoản Tín Thuế Trẻ Em 

Mặc dû bước này là tùy chọn, nhưng Công Cụ Trợ Lý Tiêu Chuẩn cho Khoản Tín Thuế Trẻ Em có thể 
hữu ích nếu quý vị không chắc mînh cy đủ điều kiện nhận khoản tín thuế hay các khoản trả trước hay 
không. Bằng cách trả lời một loạt câu hỏi trong công cụ, quý vị có thể tìm hiểu sơ bộ xem quý vị cy đủ 
điều kiện nhận khoản tín thuế và các khoản chi trả hay không. Quý vị vẫn có thể hưởng lợi từ khoản tín 
thuế thậm chí nếu hiện tại quý vị không làm việc hoặc đã kh{ng lâm việc vâo năm 2020. C{ng Cụ Trợ 
Lý Tiêu Chuẩn cũng cy sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha. 

Để sử dụng Công Cụ Trợ Lý Tiêu Chuẩn, quý vị cần: 

•	 Tờ khai thuế quý vị đã nộp cho năm 2020, hoặc tờ khai thuế năm 2019 nếu quý vị chưa nộp 
cho năm 2020. 

•	 Nếu quý vị không có bản sao của tờ khai thuế và biết được tư cách khai thuế cũng như số trẻ 
đủ điều kiện mà quý vị đã kê khai, quý vị có thể ước tính tổng thu nhập từ tờ khai thuế của 
mînh để trả lời tất cả các câu hỏi. Quý vị có thể sử dụng các công cụ sau để ước tính: 
•	 Bản kê khai thu nhập như Mẫu W-2 và Mẫu 1099 

•	 Số tiền của bất kỳ khoản chi phí hoặc điều chỉnh nâo liên quan đến thu nhập của quý vị 

Công Cụ Trợ Lý Tiêu Chuẩn cho Khoản Tín Thuế Trẻ Em không yêu cầu bất kỳ thông tin nhận diện 
cá nhân (PII) nào cho bất kỳ thành viên nào trong gia đînh. Vî lý do đy, kết quả của nó không phải là 
quyết định chính thức của Sở Thuế Vụ. Mặc dù kết quả lâ đáng tin cậy nếu câu hỏi được trả lời chính 
xác, nhưng chúng vẫn chỉ nên được coi lâ mang tính sơ bộ. Sở Thuế Vụ kh{ng lưu lại các câu trả lời 
do người dùng cung cấp hay các kết quả tính toán. 

Nếu Công Cụ Trợ Lý Tiêu Chuẩn xác định rằng quý vị không đủ điều kiện nhận các khoản trả trước 
dựa trên thông tin quý vị đã cung cấp: 

•	 Quý vị vẫn có thể đủ điều kiện nếu quý vị cy thay đổi về hoàn cảnh vâo năm 2021, chẳng hạn 
như thay đổi về thu nhập hoặc sinh hoặc nhận con nuôi. Bản cập nhật sau đy cho Cổng 
Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em sẽ cho phép quý vị cập nhật thông tin về thu nhập 
và những trẻ đủ điều kiện vâ xác định khả năng đủ điều kiện nhận các khoản trả trước của 
quý vị. Hoặc quý vị có thể điều chỉnh các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em và khoản Tín Thuế 
Trẻ Em trên tờ khai thuế năm 2021 của quý vị. 

•	 Quý vị có thể sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để xem liệu quý vị có tự 
động được đăng ký để nhận các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em hay không, dựa trên thông tin Sở 
Thuế Vụ có từ tờ khai thuế gần đãy nhất của quý vị hoặc công cụ Người Không Phải Khai Thuế cho 
khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế vâo năm ngoái. Nếu quý vị đã tự động được đăng ký, nhưng 
kh{ng czn đủ điều kiện, quý vị nên xem xét hủy đăng ký nhận các khoản trả trước. 

Nếu Công Cụ Trợ Lý Tiêu Chuẩn xác định rằng quý vị đủ điều kiện nhận các khoản trả trước dựa 
trên thông tin quý vị đã cung cấp: 

•	 Quý vị có thể sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để xem liệu quý vị đã đăng 
ký để nhận các khoản trả trước hay chưa, hủy đăng ký nhận các khoản trả trước nếu muốn, quản 
lý địa chỉ hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của quý vị hoặc kiểm tra trạng thái chi trả của quý vị. 
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Sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em 

Truy cập IRS.gov để bắt đầu 

Quý vị có thể tìm thấy các công cụ của Sở Thuế Vụ liên quan đến Tín Thuế Trẻ Em tại 
irs.gov/childtaxcredit2021 hoặc bằng cách truy cập IRS.gov và nhấp vâo { ³Nhận Thông Tin Chi Tiết Về Khoản 
Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em´ trên trang chủ IRS.gov. 

Nhấp vào nút ³Quản Lý Các Khoản Chi Trả´ để truy cập Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín 
Thuế Trẻ Em. Quý vị có thể sử dụng công cụ nây để: 

• Kiểm tra xem quý vị đã đăng ký để nhận các khoản chi trả chưa 
• Hủy đăng ký để dừng nhận các khoản trả trước 

•	 Cung cấp hoặc cập nhật địa chỉ gửi thư hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của quý vị 
để nhận các khoản chi trả hàng tháng 

• Xem trạng thái của các khoản trả trước của quý vị 

9 | Tháng 9 năm 2021 

https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
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Khi quý vị đang ở trang Cổng Thông Tin Cập Nhật, hãy xem lại th{ng tin vâ sau đy nhấp vâo ³Quản Lý Các 
Khoản Trả Trước´ để bắt đầu. 

Đăng nhập vào Cổng Thông Tin Cập Nhật hoặc tạo tài khoản mới. 

Khi quý vị nhấp vâo nút ³Quản Lý Các Khoản Trả Trước´, quý vị sẽ đến trang ³Đăng Nhập 
hoặc Tạo Tài Khoản Mới´. 

10 | Tháng 9 năm 2021 



     

 

 

               
                
             
        

              
        

                    
                      
                         

                       
                    

               
              
        

                 
              

   

                      
                         

               
     

           
   

                

           

          

              
 

Nếu trước đãy quý vị đã truy cập IRS.gov và tạo tài khoản trực tuyến để truy cập hồ sơ thuế của 
mình hoặc thiết lập kế hoạch chi trả, tức là quý vị có sẵn một tài khoản. Quý vị có thể đăng nhập 
bằng thông tin tài khoản đy bằng cách nhấp vào ô vuông màu xanh lam có nội dung ³Đăng nhập 
bằng tên người dùng Sở Thuế Vụ hiện cy´. 

Quý vị sẽ sử dụng tên người dùng và mật khẩu Truy Cập An Toàn của quý vị và nhập mã bảo mật 
như một phần của quy trình xác thực đa yếu tố. 

Những người không có sẵn tài khoản sẽ được yêu cầu xác minh danh tính của họ bằng một hình thức 
nhận dạng có ảnh bằng Id.me, là một bên thứ ba đáng tin cậy cho Sở Thuế Vụ. Họ chuyên về bảo vệ 
danh tính kỹ thuật số và giúp chúng tôi bảo đảm quý vị là quý vị ² chứ không phải ai đy giả danh quý vị 
² trước khi chúng tôi cấp cho quý vị quyền truy cập vào thông tin của quý vị. ID.me sử dụng công nghệ 
xác minh danh tính mới nhất để xác thực danh tính của quý vị một cách nhanh chóng và dễ dàng. 

Nếu quý vị đã xác minh tại Bộ Cựu Chiến Binh, Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội hoặc đối tác tiểu 
bang thông qua ứng dụng ID.me, quý vị có thể chỉ cần đăng nhập bằng cách nhấp vào ô vuông màu 
xanh lá cãy vâ lâm theo hướng dẫn để đăng nhập qua ID.me . 

Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu Hỏi Thường Gặp Về Khoản Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Trả 
Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 Chủ đề K: Xác Minh Danh Tính Của Quý Vị Để Quản Lý Các 
Khoản Chi Trả Của Quý Vị. 

Bất kỳ ai thiếu truy cập internet hoặc không thể sử dụng công cụ trực tuyến có thể hủy đăng ký bằng cách 
liên lạc với Sở Thuế Vụ theo số điện thoại cy trong thư mâ Sở Thuế Vụ đã gửi cho quý vị vào tháng 6. 

Sau khi được xác minh, người dùng có thể đăng nhập bằng th{ng tin đăng nhập ID.me của họ ở bất 
kỳ nơi nâo ID.me được chấp nhận. 

Xem liệu quý vị đã đăng ký để nhận các khoản chi trả hay hủy đăng ký nếu quý vị không muốn 
nhận các khoản trả trước. 

Sau khi đăng nhập thành công vào cổng thông tin, quý vị sẽ thấy một trong các màn hình sau: 

•	 Xác nhận quý vị đủ điều kiện nhận các khoản trả trước và nếu quý vị đủ điều kiện, cho biết 

trạng thái đăng ký chi trả tự động của quý vị. 

•	 Cho biết quý vị kh{ng đủ điều kiện và sẽ không nhận được các khoản trả trước. 
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https://www.irs.gov/vi/payments/view-your-tax-account
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 Tháng Chi Trả Hạn Chót Hủy  Ngày Chi 

 

 Đăng Ký Trả  

  

 Tháng Bảy  Ngày 28 tháng   Ngày 15 tháng  
 6, 2021  7, 2021 

 Tháng Tám   Ngày 02 tháng   Ngày 13 tháng  
 8, 2021  8, 2021 

 Tháng Chín  Ngày 30 tháng 8,  Ngày 15 tháng  
 2021  9, 2021 

  Tháng Mười  Ngày 04 tháng   Ngày 15 tháng 
 10, 2021  10, 2021 

   Tháng Mười Một  Ngày 01 tháng   Ngày 15 tháng  
 11, 2021  11, 2021 

  Tháng Mười Hai  Ngày 29 tháng   Ngày 15 tháng  
 11, 2021  12, 2021 

 

Quyết định xem quý vị có nên hủy đăng ký nhận các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em hay không. 

Quý vị có thể muốn hủy đăng ký nhận các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em vì một số lý do, 
bao gồm cả việc nếu quý vị dự kiến số tiền nợ thuế lớn hơn số tiền hoàn thuế dự tính khi 
nộp tờ khai thuế năm 2021. 

Các khoản chi trả quý vị nhận được là khoản 
trả trước Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị thường 
nhận được khi nộp tờ khai thuế năm 2021. 
Vì các khoản tín thuế nây được trả trước nên 
mỗi khoản tiền mà quý vị nhận được tương 
ứng sẽ làm giảm số tiền của khoản Tín Thuế 
Trẻ Em mà quý vị sẽ được phép yêu cầu 
trên tờ khai thuế năm 2021. Điều này có 
nghĩa lâ bằng cách chấp nhận các khoản trả 
trước tín thuế trẻ em, số tiền hoàn thuế của 
quý vị có thể sẽ bị giảm bớt hoặc số tiền nợ 
thuế của quý vị có thể tăng lên. 

Quý vị có thể tránh các khoản nợ thuế với 
Sở Thuế Vụ nếu quý vị hủy đăng ký vâ yêu 
cầu nhận toàn bộ khoản tín thuế khi nộp tờ 
khai thuế năm 2021. 

Nếu quý vị chọn hủy đăng ký, đãy lâ 
một số điều quan trọng cần biết: 

Thời  hạn hủy  đăng  ký  
 

Để ngừng nhận các khoản trả trước, quý vị phải hủy 
đăng ký 3 ngây trước ngày Thứ Năm đầu tiên của 
tháng tiếp theo trước 11:59 tối, Giờ miền Đ{ng. Nếu 
quý vị lỡ thời hạn, quý vị sẽ nhận được khoản trả 
trước đã lên lịch tiếp theo cho đến khi chúng tôi xử 
lý yêu cầu hủy đăng ký của quý vị. 

•	 Nếu quý vị đã kết hôn, khai thuế chung, người phối ngẫu của quý vị cũng cần hủy đăng ký. 
Nếu không, quý vị sẽ nhận được một nửa khoản chi trả chung mà quý vị đáng lẽ nhận được 
cùng với người phối ngẫu của quý vị. 

•	 Có thể mất đến 7 ngày theo lịch để xử lý việc hủy đăng ký của quý vị. Kiểm tra lại sau khi hủy 
đăng ký để bảo đảm yêu cầu của quý vị đã được xử lý thành công. 

•	 Quý vị không thể đăng ký lại vào lúc này. Hủy đăng ký lâ thao tác một lần. Quý vị có thể đăng 
ký lại vào cuối tháng 9 năm 2021. 

12 | Tháng 9 năm 2021 



     

 

 

                 
       

      
         

        
 

       

                
             

 

           
             

  
 

Để biết thêm thông tin về quy trình hủy đăng ký, hãy xem Chủ đề J về Các Câu Hỏi Thường 
Gặp Về Tín Thuế Trẻ Em trên IRS.gov. 

Nếu quý vị không muốn hủy đăng ký, hãy chuyển đến phần ³Sử dụng Cổng Thông Tin Cập 
Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để quản lý các tài khoản ký thác trực tiếp cho các khoản trả trước 
của quý vị´ ở phần sau của hướng dẫn nây để tìm hiểu về cách quản lý thông tin ký thác trực 
tiếp của quý vị. 

Nếu quý vị muốn, hãy hủy đăng ký nhận các khoản trả trước 

Nếu quý vị muốn hủy đăng ký, hãy nhấp vâo { vu{ng mâu xanh lam ³Hủy Đăng Ký Nhận Các 
Khoản Chi Trả´ ở cuối trang Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để bắt đầu. 

Trên trang ³Hủy Đăng Ký Nhận Các Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em´ nây, hãy duyệt xét 
thông tin một cách cẩn thận. Nếu quý vị muốn tiếp tục, hãy nhấp vâo nút mâu xanh lam ³T{i 
Hiểu Và Muốn Tiếp Tục´. 

13 | Tháng 9 năm 2021 

https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-j-unenrolling-from-advance-payments


    

 

 

     
    

 

                        
                      

 

                       
                      
                      

Trên màn hình tiếp theo, hãy duyệt xét thông tin và nếu quý vị đồng ý hủy đăng ký, hãy nhấp vào ô vuông 
³T{i đồng ý´ rồi nhấp vâo ³Gửi´. 

Nếu thành công, quý vị sẽ nhận được xác nhận trên màn hình tiếp theo. Quý vị có thể nhấp vâo ³Quay Lại Trang 
Chủ´ để quay lại trang chính hoặc quý vị có thể đăng xuất bằng đường dẫn ở trên cùng bên phải của trang. 

Hãy nhớ rằng, nếu quý vị đã kết hôn và khai thuế chung, cả hai vợ chồng cần hủy đăng ký hoặc quý 
vị sẽ tiếp tục nhận được một nửa số tiền trả trước của mình mỗi tháng. Nếu người phối ngẫu của quý 
vị cũng đang hủy đăng ký, hãy đăng xuất. Người phối ngẫu của quý vị sẽ cần phải lặp lại quá trình này. 
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Xử Lý Hủy Đăng Ký 

Sau khi hủy đăng ký, quý vị có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách quay lại Cổng 
Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em, đăng nhập vâ sau đy chọn ³Quản Lý Các Khoản Chi Trả´. 

Nếu quá trình hủy đăng ký của quý vị vẫn đang được xử lý, quý vị sẽ thấy th{ng báo ³Đang Xử Lý Hủy 
Đăng Ký´, như xuất hiện bên dưới, với ngày quý vị gửi yêu cầu đăng ký của mình. 

Nếu các khoản chi trả đã được phát hành cho quý vị, quý vị sẽ có thể kiểm tra trạng thái của chúng 
trong tính năng ³Quản Lý Các Khoản Chi Trả´ của công cụ. 

Xác Nhận Hủy Đăng Ký 

Sau khi việc đăng ký của quý vị đã được xử lý, quý vị sẽ thấy th{ng báo ³Chưa đăng ký´ bên dưới. 
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Sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để quản lý tài khoản ký thác trực tiếp 
cho các khoản trả trước của quý vị 

Lưu ý quan trọng: Nếu quý vị đã kết hôn và khai thuế chung, cả hai vợ chồng cần cập nhật 
hoặc thêm thông tin tài khoản ngân hàng của mình trên Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế 
Trẻ Em. Nếu cả hai vợ chồng quý vị không thực hiện hânh động này, quý vị sẽ nhận được một nửa 
khoản trả trước hàng tháng của mînh qua đường bưu điện hoặc trong tài khoản hiển thị trên Cổng 
Thông Tin Cập Nhật trước khi quý vị cập nhật. 

Nếu quý vị đã ở trên Cổng Thông Tin Cập Nhật từ việc sử dụng một tính năng khác vâ quý vị muốn cập 
nhật thông tin tài khoản ngân hàng của mình, hãy nhấp vâo đường dẫn ³Hồ Sơ´ ở trên cùng bên phải. 
Nếu kh{ng, hãy đăng nhập bằng cách lâm theo hướng dẫn trong phần ³Đăng nhập vào Cổng Thông Tin 
Cập Nhật hoặc tạo tài khoản mới´ của hướng dẫn nây, sau đy nhấp vâo ³Hồ Sơ´ vâ quay lại trang này. 

Nếu đã cy tâi khoản ngân hàng trong hồ sơ cho quý vị, quý vị sẽ thấy ³Ký Thác Trực Tiếp´ cho phương 
thức chi trả, loại tài khoản và số định tuyến và thông tin một phần số tài khoản của tài khoản đy. 
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Nếu chúng tôi không có thông tin ký thác trực tiếp cho quý vị, quý vị sẽ thấy ³Chi Trả Qua Thư´ cho 
phương thức chi trả của mình. 

Nếu Cổng Thông Tin Cập Nhật cho thấy quý vị đủ điều kiện nhận khoản chi trả nhưng kh{ng đăng ký 
nhận theo hình thức ký thác trực tiếp, quý vị sẽ nhận được chi phiếu mỗi tháng. Nếu quý vị muốn 
chuyển sang nhận khoản chi trả bằng hình thức ký thác trực tiếp, quý vị có thể sử dụng Cổng Thông 
Tin Cập Nhật để thêm thông tin tài khoản ngân hàng của mình. 

Sở Thuế Vụ kêu gọi bất kỳ gia đînh nâo nhận chi phiếu cân nhắc chuyển sang hình thức ký thác trực 
tiếp. Với hình thức ký thác trực tiếp, các gia đînh cy thể tiếp cận nguồn tiền của mình nhanh chóng 
hơn. Ký thác trực tiếp giúp loại bỏ thời gian tiêu tốn, lo lắng vâ chi phí khi đổi chi phiếu thành tiền mặt. 
Ngoài ra, ký thác trực tiếp giúp loại bỏ khả năng bị mất, bị đánh cắp hoặc kh{ng được gửi chi phiếu. 

Nếu quý vị không có tài khoản ngân hàng 

Nếu quý vị muốn khoản chi trả của mînh được ký thác trực tiếp, nhưng kh{ng cy tâi khoản, nhiều tổ 
chức tài chánh sẽ giúp quý vị mở một tài khoản ngân hàng chi phí thấp hoặc miễn phí. 

Để biết thêm thông tin, quý vị có thể: 

• Truy cập trang web của Công Ty Bảo Hiểm Ký Thác Liên Bang Hoa Kỳ (tiếng Anh) để biết 
thông tin chi tiết về cách mở tài khoản trực tuyến hoặc sử dụng công cụ BankFind (tiếng Anh) 
của FDIC để xác định một ngãn hâng được FDIC bảo hiểm. 

• Xem danh sách các ngãn hâng vâ c{ng đoân tín dụng có thể mở tài khoản trực tuyến từ: 

o BankOn (tiếng Anh) 
o Hiệp Hội Các Chủ Ngân Hàng Hoa Kỳ (tiếng Anh) 
o Các Chủ Ngân Hàng Cộng Đồng Độc Lập Của Hoa Kỳ (tiếng Anh) 

o Cơ Quan Quản Lý Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh) 

• Hãy xem Chương Trînh Ngãn Hâng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (tiếng Anh), nếu 
quý vị là cựu chiến binh, để tiếp cận các dịch vụ tài chánh tại các ngân hàng tham gia. 
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https://www.fdic.gov/about/initiatives/getbanked/index.html
https://banks.data.fdic.gov/bankfind-suite/bankfind
https://covidbanking.joinbankon.org/
https://www.aba.com/advocacy/community-programs/consumer-resources/manage-your-money/choosing-safe-affordable-account
https://www.icba.org/about/find-a-community-bank/open-a-bank-account-remotely
https://www.mycreditunion.gov/about-credit-unions/credit-union-locator
https://www.benefits.va.gov/benefits/banking.asp


    

 

 

    

             
     

 

                      
                       

 

       

Thêm hoặc cập nhật thông tin ngân hàng 

Cho dù quý vị cần cập nhật tài khoản hay thêm tài khoản, trong phần ³Th{ng Tin Chi Trả´, hãy chọn 
³Chỉnh Sửa´ ở bên phải. 

Trên màn hình tiếp theo, hãy nhập thông tin cần thiết cho tài khoản ngân hàng của quý vị. Duyệt xét các 
điều khoản dịch vụ và chọn các ô vuông nếu quý vị đồng ý. Sau đy nhấp vâo nút ³Gửi´ mâu xanh lam. 

(Ảnh chụp màn hình tiếp tục ở trang tiếp theo.) 
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Màn hình tiếp theo xác nhận rằng bản cập nhật của quý vị đã được gửi và cho quý vị biết khi nào 
thay đổi sẽ được phản ánh trong Cổng Thông Tin Cập Nhật. Trong ví dụ này, thông tin của người 
dùng sẽ hiển thị trong hồ sơ của họ vào cuối tháng 8. 

Khi quý vị hoàn tất, hãy nhấp vâo đường dẫn ³Đăng xuất´ ở phía trên bên phải. Hãy nhớ rằng, nếu 
quý vị lâ người khai thuế chung, người phối ngẫu của quý vị cũng cần cập nhật tài khoản ngân hàng 
trong tài khoản Cổng Thông Tin Cập Nhật của riêng họ. 
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Nếu kiểm tra lại sau, quý vị có thể thấy màn hình này giống như mân hînh bên dưới này, 
thông báo cho quý vị biết rằng thông tin khoản chi trả mới của quý vị đang được xử lý và 
khi nào quý vị có thể có thông tin hiển thị trong hồ sơ của mình. 

Sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật để kiểm tra trạng thái chi trả của quý vị 

Quý vị có thể sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để kiểm tra trạng thái các khoản chi 
trả của mình. Quý vị có thể biết thời điểm vâ phương thức phát hành các khoản chi trả của mînh, đồng thời 
xem liệu có bất kỳ khoản chi trả nâo đã bị trả ngược lại hoặc phát hành lại hay không. 

Nếu quý vị đã ở trên Cổng Thông Tin 
Cập Nhật trong lúc sử dụng một tính 
năng khác và quý vị muốn cập nhật địa 
chỉ của mình, hãy nhấp vâo đường dẫn 
³Hồ Sơ´ ở trên cùng bên phải của cổng 
thông tin. Nếu kh{ng, hãy đăng nhập 
bằng cách lâm theo hướng dẫn trong 
phần ³Đăng nhập vào Cổng Thông Tin 
Cập Nhật hoặc tạo tài khoản mới´ của 
hướng dẫn nây, sau đy nhấp vâo ³Hồ 
Sơ´ vâ quay lại trang này. 

Trong hồ sơ của quý vị, tìm mục ³Các 
Khoản Chi Trả´. 

Trong màn hình bên phải, cổng thông tin 
hiển thị trạng thái chi trả cho tháng 7 của 
người dûng lâ ³đã phát hânh´. Khoản chi 
trả $300 của người dûng đy đã được ký 
thác thành công vào tài khoản ngân 
hàng của họ vào ngày 15 tháng 7. 
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Nếu một khoản chi trả được trả ngược lại, mục ³Các Khoản Chi Trả´ của quý vị trên trang chính sẽ hiển thị 
³Kh{ng Thể Phát Hành Khoản Chi Trả´ như minh họa trong mân hînh bên dưới. 

Điều này có thể xảy ra nếu quý vị cy địa chỉ gửi thư kh{ng hợp lệ hoặc thông tin tài khoản ngân hàng 
không hợp lệ trong hồ sơ. Điều đy cũng cy thể xảy ra nếu tài khoản ngân hàng của quý vị không còn hợp 
lệ nữa hoặc nếu chi phiếu không thể gửi đến được qua đường bưu điện. 

Nếu quý vị nhấp vào biểu tượng X bên cạnh th{ng báo ³Kh{ng Thể Phát Hành Khoản Chi Trả´, quý vị có 
thể xem lý do và nhấp vâo đường dẫn đến ³hồ sơ của quý vị´ để khắc phục vấn đề này. 

Nếu một khoản chi trả được trả ngược lại, mục ³Th{ng Tin Chi Trả´ trong hồ sơ của quý vị sẽ có một lời 
nhắc cập nhật thông tin khoản chi trả của quý vị. Nhấp vâo ³Chỉnh Sửa´. 
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Sử  dụng  Cổng  Thông  Tin Cập Nhật để  thêm hoặc cập nhật địa chỉ  gửi thư  của  quý vị  
 

                   
              
             
           

                    
 

   
    

Main Street Bank 
Account ending in 1234 

Nếu quý vị đang cập nhật địa chỉ gửi 
thư của mình, hãy xem phần ³Sử 
Dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật để 
thêm hoặc cập nhật địa chỉ gửi thư 
của quý vị´, rồi xem hướng dẫn này 
để biết thêm chỉ dẫn. Nếu quý vị đang 
cập nhật thông tin tài khoản ngân 
hàng của mînh để ký thác trực tiếp, 
hãy xem phần trước đy trong hướng 
dẫn nây cy tên ³Sử dụng Cổng Thông 
Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để 
quản lý tài khoản ký thác trực tiếp cho 
các khoản trả trước của quý vị´. 

Nếu một khoản chi trả được phát 
hành lại, quý vị có thể thấy một màn 
hînh như bên dưới. Điều này có thể 
xảy ra sau khi khoản chi trả của quý 
vị bị trả ngược lại. Th{ng thường, Sở 
Thuế Vụ sẽ phát hành lại khoản chi 
trả của quý vị dưới dạng chi phiếu 
được gửi qua đường bưu điện. 

Quý vị có thể sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để thêm hoặc thay đổi địa chỉ gửi thư 
của mình. Nếu quý vị đã ở trên Cổng Thông Tin Cập Nhật trong lúc sử dụng một tính năng khác vâ quý vị 
muốn cập nhật địa chỉ của mình, hãy nhấp vâo đường dẫn ³Hồ Sơ´ ở trên cùng bên phải của cổng thông tin. 
Nếu kh{ng, hãy đăng nhập bằng cách lâm theo hướng dẫn trong phần ³Đăng nhập vào Cổng Thông Tin Cập 
Nhật hoặc tạo tài khoản mới´ của hướng dẫn nây, sau đy nhấp vâo ³Hồ Sơ´ vâ quay lại trang này. 
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Trong hồ sơ của quý vị, hãy xem phần ³Th{ng Tin Liên Lạc´ để xem địa chỉ mà Sở Thuế Vụ có 
trong hồ sơ cho quý vị. 

•   Nếu quý  vị  cần  thay  đổi  địa chỉ  của mình,  hãy 
nhấp vâo ³Chỉnh  Sửa´  như  minh  họa  bên dưới.  

•  Nếu quý vị  kh{ng  cy  địa chỉ  gửi  thư  hợp lệ  trong  
hồ  sơ,  quý vị  sẽ  thấy  một  mân  hînh  như  bên  
dưới.  Quý  có thể  thêm  địa chỉ  bằng  cách  nhấp 
vâo  ³Thêm´.  

Cho dù quý vị đang thêm địa chỉ hoặc cập nhật địa chỉ của mình, màn hình tiếp theo vẫn hiển thị như nhau. 
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Xem lại thông tin quan trọng ở đầu màn hình 
này về thời điểm các thay đổi của quý vị có 
hiệu lực, các địa chỉ vâ người khai thuế 
chung được cho phép. 

Trong phần cy tên ³Địa Chỉ Gửi Thư Của 
Quý Vị´, hãy nhập địa chỉ mà quý vị muốn 
nhận các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em 
của mình. 

Sau đy, nhập số An Sinh Xã Hội hoặc Mã 
Số Thuế Cá Nhãn để xác thực danh tính của 
quý vị. 

Xem lại Điều Khoản Dịch Vụ vâ đánh dấu 
vâo { để xác nhận quý vị hiểu thay đổi đy. 

Sau đy, nhấp vào ô vuông màu xanh lam 
³Gửi´ để cập nhật thông tin của quý vị. 
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Màn hình tiếp theo xác nhận rằng quý vị đã gửi thành công cập nhật thay đổi địa chỉ của mình. Nếu quý vị 
không cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào khác trên Cổng Thông Tin Cập Nhật, hãy nhấp vâo ³Đăng xuất´. 

Lưu ý rằng nếu quý vị lâ người khai thuế chung, quý vị vâ người phối ngẫu của quý vị đều cần cập nhật 
thông tin của mình vào cùng một ngây để nhận được các khoản chi trả gộp. 

Nếu kiểm tra lại sau, quý vị có thể thấy màn hình này giống như hînh bên dưới, thông báo 
cho quý vị biết rằng thông tin cập nhật địa chỉ của quý vị đang được xử lý. 
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Tiếp tục kiểm tra trang IRS.gov để biết các bản cập nhật 

Trong năm 2021, Sở Thuế Vụ sẽ bổ sung thêm các công cụ và tài nguyên trực tuyến để trợ 
giúp về các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em. 

Vào cuối năm nay, các cá nhãn vâ gia đînh sẽ có thể truy cập IRS.gov và sử dụng Cổng 
Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để thông báo cho Sở Thuế Vụ về những thay đổi 
về thu nhập, tư cách khai thuế hoặc số trẻ đủ điều kiện; cập nhật thông tin cho tùy chọn ký 
thác trực tiếp của họ; và thực hiện các thay đổi khác để bảo đảm họ nhận được đúng số 
tiền càng nhanh càng tốt. 

Tiếp tục kiểm tra irs.gov/childtaxcredit2021 để biết thông tin mới nhất. 
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