
Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Việc Mở Rộng 

SNAP Produce Match 
 
 
 
 
 

  
SNAP Produce Match là gì? 
Các khách hàng đã chi tiêu ít nhất $10 cho trái cây và rau củ bằng phúc lợi 
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ 
Sung)/EBT của mình sẽ được nhận $5 ưu đãi để mua trái cây và rau củ.  Các loại trái cây 
và rau củ đủ tiêu chuẩn bao gồm các loại trái cây và rau củ tươi và đông lạnh không 
thêm đường, chất béo hay muối. Để biết thêm thông tin về SNAP Produce Match (Ưu 
Đãi Tiền Chợ của SNAP) , hãy truy cập www.doh.wa.gov/SNAPProduceMatch. SNAP 
Produce Match được quản lý bởi Washington State Department of Health (DOH, Sở Y Tế 
Tiểu Bang Washington) và được tài trợ bởi U.S Department of Agriculture (Bộ Nông 
Nghiệp Hoa Kỳ) và Tiểu Bang Washington.  
 
 
Về việc mở rộng SNAP Produce Match 
Sở Y Tế Tiểu Bang Washington hiện đang tìm kiếm thêm các cửa hàng tạp hóa độc lập, 
cửa hàng góc phố, và chuỗi cửa hàng tạp hóa để làm đối tác của SNAP Produce 
Match.  Sở Y Tế Tiểu Bang Washington sẽ bổ sung các đối tác bán lẻ tại những địa điểm 
được ưu tiên trên khắp tiểu bang.  Việc mở rộng SNAP Produce Match sang nhiều cửa 
hàng bán lẻ hơn sẽ được giới hạn dựa trên khoản tài trợ của chương trình.  
 

Lợi ích dành cho các đối tác bán lẻ là gì? 

• Giúp cho người mua hàng sử dụng SNAP có thêm một cách để mua trái cây và 
rau củ giá cả phải chăng. 

• Tăng doanh số bán hàng SNAP và doanh số bán hàng của bộ phận. 
• Được miễn phí in ấn các tài liệu khuyến mãi và tiếp thị theo mục tiêu.  
• Các khoản ưu đãi đã quy đổi sẽ được hoàn lại 100%. 

 
Các cửa hàng nào hội đủ điều kiện để tham gia? 
Để được xem xét tham gia vào việc mở rộng SNAP Produce Match, các nhà bán lẻ 
phải:  

• Có giấy phép kinh doanh hợp lệ để hoạt động tại Washington.  
• Chấp hành tốt các quy định của Food and Nutrition Service (FNS, Cơ Quan Dịch 

Vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng) thuộc U.S. Department of Agriculture (Bộ Nông 
Nghiệp Hoa Kỳ) và được cấp phép để chấp nhận các phúc lợi SNAP. 

• Duy trì trong kho ít nhất 10 loại trái cây và rau củ tươi hoặc đông lạnh khác nhau, 
không thêm đường, chất béo hoặc muối.  

• Đáp ứng các tiêu chí đăng ký cho điểm bán hàng:  

http://www.doh.wa.gov/SNAPProduceMatch


 
 
Để yêu cầu tài liệu này ở định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. 
Khách hàng khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington 
Relay) hoặc gửi email đến civil.rights@doh.wa.gov.  
             340-398 August 2021 Vietnamese 

o Cho phép theo dõi và quy đổi các ưu đãi; HOẶC  
o Sẵn sàng cập nhật công nghệ đăng ký cho điểm bán hàng nhằm cho 

phép việc theo dõi và quy đổi các ưu đãi.  
• Báo cáo hàng tháng các số liệu sau đây cho DOH: 

o Số lượng giao dịch SNAP ở mỗi cửa hàng 
o Giá trị của các đơn hàng SNAP ở mỗi cửa hàng 
o Giá trị của các ưu đãi SNAP được cấp ở mỗi cửa hàng 
o Giá trị của các ưu đãi SNAP đã quy đổi ở mỗi cửa hàng 
o Số lượng giao dịch sử dụng ưu đãi SNAP ở mỗi cửa hàng 

• Sẵn sàng quảng bá cho chương trình trong cửa hàng 
• Sẵn sàng đào tạo cho thu ngân và nhân viên về chương trình 
• Hoàn thành đơn đăng ký trên trang web của sở để được xem xét việc tham gia 

chương trình, tùy thuộc vào số tiền tài trợ có sẵn. 
 
DOH sẽ cung cấp những gì? 

• Tài liệu khuyến mãi miễn phí cho các đối tác bán lẻ 
• Sách hướng dẫn đào tạo cho các cửa hàng nhằm đào tạo thu ngân và nhân 

viên 
• Giám sát việc sử dụng các khoản ưu đãi 
• Đặc điểm và hướng dẫn của chương trình dành cho các nhà bán lẻ 

 
Quy trình và khung thời gian của việc đăng ký là như thế nào? 
Để đăng ký, vui lòng hoàn thành đơn đăng ký trước 5 giờ chiều ngày 1 tháng 10 năm 
2021. 
 
Ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký: Ngày 1 tháng 9 năm 2021  
Hạn chót nhận đơn đăng ký: Ngày 1 tháng 10 năm 2021 lúc 5 giờ chiều 
Xét duyệt đơn đăng ký: Ngày 15 tháng 10 năm 2021 
Gửi thông báo cho cửa hàng: Ngày 25 tháng 10 năm 2021 
Triển khai chương trình: Trước hoặc vào tháng 3 năm 2022 
 

Quý vị có thắc mắc? Hãy gửi email đến SNAP.ProduceMatch@doh.wa.gov 
 
 
 

SNAP Produce Match được quản lý bởi Washington State Department of Health và tài liệu này được 
phát triển dựa trên hoạt động do National Institute of Food and Agriculture (Viện Thực Phẩm và Nông 

Nghiệp Quốc Gia), U.S Department of Agriculture hỗ trợ theo số khoản tài trợ 2020-70030-33180. 
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