
Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi Kinh Tế Của Thị Trưởng 

Vào ngày 27 tháng năm, 2020, Thị Trưởng Leirion Gaylor Baird lập ra một đội đặc nhiệm để phát triển 

các chiến lược nhằm giúp các doanh nghiệp và lao động địa phương khi nền kinh tế địa phương bắt đầu 

hồi phục từ COVID-19, trong khi hỗ trợ sức khỏe cộng đồng, sự hợp nhất, và sự kiên cường tại Lincoln. 

Vào ngày 8 tháng 9, 2020, lực lượng đặc nhiệm này đã ra một báo cáo với những khuyến nghị chiến lược 

để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, và các lĩnh vực kinh tế đã đang bị ảnh hưởng mạnh bởi COVID-

19, như các ngành dịch vụ nghệ thuật, giải trí và thực phẩm. Những khuyến nghị này như là một lời kêu 

gọi hành động cho cư dân, những người sử dụng lao động, và các nhà lãnh đạo của các lĩnh vực công và 

tư. Tất cả chúng ta đều có một vai trò trong xây dựng lại Lincoln. 

Dưới đây là một tóm tắt những khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm. Nếu qúi vị có quan tâm đến việc 

tìm hiểu thêm hay ủng hộ cho nỗ lực này, hãy liên hệ Alyssa Martin, Phụ Tá Chính Sách cho Thị Trưởng 

Gaylor Baird (402-441-6036). 

1. Phát Triển Các Cơ Hội Hỗ Trợ Doanh Nghiệp-đến-Doanh Nghiệp (Business-to-Business) (B2B): 

Nhiều doanh nghiệp đã nói rằng họ muốn tham gia vào các cơ hội để trực tiếp hỗ trợ Doanh 

Nghiệp-đến-Doanh Nghiệp. Lực lượng đặc nhiệm này gợi ý tổ chức “business-to-business 

townhalls” nơi các doanh nghiệp chia sẻ thông tin, tài nguyên, và kinh nghiệm với nhau về các 

chủ đề liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp, bao gồm làm sao để tiếp cận hỗ trợ tài chính, 

làm thế nào để tạo ra một môi trường làm việc an toàn, và làm thế nào để  trợ giúp sức khỏe 

tinh thần và sự kết nối của nhân viên.  

2. Đầu Tư Vào Các Doanh Nghiệp Địa Phương, Nhỏ, và Đa Dạng: Một trong những cách để tăng 

cường kinh tế địa phương của chúng ta là đầu tư chiến lược vào các doanh nghiệp địa phương, 

các doanh nghiệp nhỏ (ít hơn 50 lao động), và các doanh nghiệp đa dạng, bao gồm các doanh 

nghiệp do phụ nữ và người thiểu số làm chủ. Lực lượng đặc nhiệm khuyến nghị rằng cư dân, 

những người sử dụng lao động, và các nhà lãnh đạo lĩnh vực công và tư chi tiêu nhắm vào các 

doanh nghiệp này. Đó là khuyến nghị rằng Thành Phố Lincoln cung cấp tập huấn cho các doanh 

nghiệp này để họ có thể cạnh tranh tốt hơn cho các hợp đồng của Thành Phố, và Thành Phố sửa 

đổi các chính sách của mình để nâng cao các cơ hội tiếp cận đồng tiền của Thành Phố cho những 

doanh nghiệp địa phương, nhỏ, và đa dạng. Các doanh nghiệp trong một vị thế để làm điều này 

được khuyến khích chi tiêu tại địa phương nhiều hơn 1%, và cư dân được khuyến khích mua địa 

phương và ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ và đa dạng.  

3. Tận Dụng Lợi Thế Của Các Tài Nguyên Nhân Lực và Cơ Hội Lao Động Địa Phương: Các nhà sử 

dụng lao động được khuyến khích tham gia các chương trình nhân lực lao động địa phương và 

các mạng lưới như EmployLNK, the American Job Center, và NEworks. Để có thêm thông tin về 

các nguồn này, hãy liên hệ với Bryan Seck tại bseck@selectlincoln.org. Các nhà sử dụng lao động 

cũng được khuyến khích điều chỉnh và đơn giản hoá những mô tả công việc, với sự giúp đỡ của 

các tổ chức như Hiệp Hội Điều Hành Nguồn Nhân Sự Lincoln và Hội Quản Trị Tài Nguồn Nhân Sự. 

4. Nâng cao và Cải Tiến Kỹ Năng Cho Nhân Lực Lao Động của Lincoln: Để giữ cho mình luôn thích 

ứng và cạnh tranh, nhiều công nhân của Lincoln sẽ cần phải học hỏi các kỹ năng và tay nghề mới. 

Lực Lượng Đặc Nhiệm khuyến nghị rằng Thành Phố Lincoln tạo ra các phần thưởng khích lệ cho 

các nhà sử dụng lao động tuyển dụng và huấn luyện những kỹ năng và tay nghề mới cho nhân 

viên những người đã bị mất việc làm do COVID-19, và để nâng những công nhân có mức lương 

và kỹ năng thấp lên những vị trí cao hơn. Lực lượng đặc nhiệm cũng khuyến nghị rằng đối tác 

giáo dục và lực lượng lao động phát triển các khoá học “sẳn sàng cho công việc” dẫn đến các cơ 
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hội lao động, như các lớp học về sản xuất của Lincoln Manufacturing Council, mà đã dẫn đến 

một hội chợ việc làm trong ngành sản xuất. 

5. Khuyến Khích An Toàn Nơi Làm Việc và Sự Tự Tin Của Người Tiêu Dùng: Càng ít COVID-19 

trong cộng đồng, chúng ta càng có thể trở lại kinh doanh nhiều hơn. Để khuyến khích sự an toàn 

và tự tin của người tiêu dùng, lực lượng đặc nhiệm khuyến nghị một chiến dịch ý thức được 

thiết lập để làm nổi bật các doanh nghiệp địa phương những người mà đang tiến bộ trong sức 

khỏe cộng đồng. Các lực lượng đặc nhiệm cũng khuyến nghị các lãnh đạo trong lĩnh vực công và 

tư trợ giúp các doanh nghiệp đạt được sự tiếp cận thiết bị bảo hộ cá nhân. 

6. Cung Cấp Hỗ Trợ Tài Chính Cho Các Doanh Nghiệp Bị Ảnh Hưởng và Đầu Tư Vào Các Doanh 

Nghiệp Mới. Lực lượng đặc nhiệm khuyến nghị rằng Thành Phố Lincoln thiết lập một qũy để 

cung cấp những nguồn trợ giúp tài chính cho các doanh nghiệp đặc biệt đã đang bị ảnh hưởng 

bởi COVID-19. Lực lượng đặc nhiệm cũng khuyến nghị rằng cộng đồng tiếp tục đầu tư vào các 

doanh nghiệp mới và hỗ trợ một văn hoá doanh nghiệp. 
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