
 

Hướng dẫn nhanh để giúp chủ nhân tiểu thương và  
doanh nghiệp duy trì tiền mặt 

Tài liệu từ nhiều nguồn 
 

Thẻ tín dụng doanh nghiệp và cá nhân 
Rất nhiều các chủ nhân doanh nghiệp và doanh gia đều có thẻ tín dụng cho cá nhân và cho các 
nhân viên chính của họ. Các thẻ tín dụng này giúp trang trải các khoản tiền thanh toán và giao 
dịch.  Nếu quý vị có tiền nợ trên thẻ tín dụng và không thể trả khoản số đấy hoặc trả khoản tiền 
tối thiểu mỗi tháng, hãy lập tức liên lạc với công ty cung cấp thẻ tín dụng đó. Đa số công ty cung 
cấp thẻ tín dụng đều hiểu rằng tình trạng dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến các doanh 
nghiệp mọi cỡ. Nếu quý vị gọi điện, họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ quý vị với những việc sau đây: 
  

• Nếu quý vị không thể thanh toán khoản tiền tối thiểu hàng tháng, hãy liên lạc với 
công ty tín dụng và xem nếu quý vị có thể “trì hoãn” (defer) các đợt thanh toán mà 
không bị cộng thêm tiền phạt. Công ty thẻ tín dụng của quý vị có thể cho phép quý vị 
lựa chọn trì hoãn thanh toán cho một tháng hoặc vài tháng.  Quý vị nên hỏi xem 
mình có thể được khoản thời gian mà quý vị tin rằng mình sẽ cần đến.  Và cũng 
không ngại hỏi nếu quý vị có thể trì hoãn thanh toán mà không bị cộng thêm tiền 
phạt vào hóa đơn của quý vị.  Một số công ty sẽ đồng ý cho quý vị trì hoãn thanh 
toán mà không cộng thêm tiền phạt, còn một số khác có thể từ chối và chỉ cho quý vị 
trì hoãn thanh toán cộng với tiền phạt. 

• Nếu quý vị muốn giảm số tiền phải trả tối thiểu hàng tháng, hãy ₫ề nghị với họ một 
con số cụ thể để xin được giảm dựa trên số tiền mà quý vị tin rằng quý vị và công ty 
của mình có thể trả ₫ược cho họ.  

• Nếu quý vị không nghĩ rằng quý vị có thể chi trả bất kỳ số tiền nào trong hóa đơn thẻ 
tín dụng, quý vị cũng có thể yêu cầu công ty cung cấp thẻ tín dụng cho phép quý vị 
được tạm hoãn đòi nợ (collection forbearance), điều này cho phép quý vị có thể 
không thanh toán tiền trợ trong một thời gian quy định.  Đa số các công ty thẻ tín 
dụng có thể đồng ý cho tạm hoãn nếu quý vị sẵn lòng trả tiền lời hàng tháng. 

• Nếu hóa đơn tín dụng của quý vị đến kỳ ₫áo hạn cụ thể nào đó phải thanh toán, quý 
vị có thể hỏi công ty thẻ tín dụng xem có thể gia hạn thêm vài ngày hoặc vài tuần ₫ể 
thanh toán. 

• Nếu doanh nghiệp của quý vị có thể chi trả các hóa đơn thẻ tín dụng nhưng vẫn gặp 
một vài khó khăn để thanh toán các hóa đơn này, hãy hỏi công ty thẻ tín dụng xem 
nếu quý vị có thể được giảm thiểu mức tiền lời theo một tỷ lệ nào đó.  



• Nếu lãi suất thẻ tín dụng của quý vị cao, công ty cung cấp thẻ tín dụng có thể giảm 
thiểu mức tiền phạt một cách đáng kể. 

• Nếu quý vị lỡ không trả tiền thẻ tín dụng, hãy liên lạc với công ty thẻ tín dụng và cho 
họ biết tình trạng khó khăn của quý vị.  Nếu quý vị đã luôn là khách hàng tốt, hãy hỏi 
họ nếu có thể miễn hoặc giảm các lệ phí trả trễ. 

  
Những công ty cung cấp thẻ tín dụng, ngân hàng, hoặc các công ty dịch vụ tài chánh của quý vị 
cũng đều là doanh nghiệp.  Đa số các doanh nghiệp này muốn giúp đỡ cho khách hàng của họ 
trong và sau thời gian dịch bệnh.  Nếu quý vị dành thời giờ gọi điện thoại hoặc viết thư đến 
công ty cung cấp thẻ tín dụng, đa số họ sẽ dàn xếp cùng quý vị để lập một kế hoạch thanh toán 
hóa đơn và một thời khóa biểu phù hợp nhất cho cả hai bên. 
 
Rất nhiều các công ty cung cấp thẻ tín dụng đã đăng tải các yêu cầu của họ trên trang nhà, nên  
quý vị nên xem qua những điều kiện của họ trước khi gọi điện thoại hoặc viết thư.  Xin cẩn thận 
làm theo hướng dẫn của họ.  Nếu thông qua điện thoại xin quý vị bày tỏ sự tôn trọng.  Quý vị 
nên viết xuống ngày giờ lúc quý vị đưa ra yêu cầu, họ tên của các nhân viên tiếp điện thoại, yêu 
cầu nhân viên gửi thư hoặc email xác nhận những điểm mà quý vị đã trao đổi với họ, và quý vị 
cần phải giữ thỏa thuận mà quý vị đã đồng ý. 
  
Nếu quý vị không dàn xếp với công ty cung cấp thẻ tín dụng, doanh nghiệp của quý vị có thể bị 
báo cáo lên các công ty cung cấp điểm tín dụng và các công ty đòi nợ.  Xin cố gắng làm tất cả 
những gì có thể để bảo vệ điểm tín dụng và doanh nghiệp của quý vị. 
  
Tiền thuê văn phòng thương mại 
Tùy theo nơi ở và văn phòng quý vị, các cơ quan chính quyền địa phương, quận hạt, và tiểu 
bang có thể ban hành một số quy định hoặc luật có thể trợ giúp cho doanh nghiệp của quý vị về 
phần thanh toán tiền thuê văn phòng. Nếu dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến doanh 
nghiệp của quý vị, xin tìm hiểu nếu cơ quan chính quyền địa phương của quý vị đã ban hành bất 
kỳ đạo luật nào hay không nhằm bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ có thuê văn phòng.  Một số 
thành phố, quận hạt, và tiểu bang, có thể cấm các chủ đất  không được đuổi người thuê cơ sở 
thương mại trong một thời gian cố định nếu chủ doanh nghiệp đó không có khả năng trả tiền 
thuê văn phòng trong thời gian dịch bệnh. Nếu doanh nghiệp của quý vị nằm trong một tòa nhà 
hay trụ sở do chính quyền làm chủ và ₫iều hành, một số cơ quan chính quyền thành phố, quận 
hạt, và tiểu bang có thể sẵn lòng trì hoãn thanh toán tiền thuê hoặc xóa bỏ luôn một lần.  
  
Nếu thành phố, quận hạt, hoặc tiểu bang của quý vị ban hành các luật cấm các chủ đất thương 
mại đuổi các doanh nghiệp vì dịch bệnh coronavirus, quý vị hãy in ra, hoặc trích dẫn luật đó khi 
nói chuyện với chủ đất và người quản lý tòa nhà thương mại của quý vị.  Trong một số trường 
hợp, chủ đất hoặc người quản lý của quý vị có thể không biết về luật đó.  Những thành phố, 
quận hạt, và tiểu bang có ban hành các đạo luật về tiền thuê đất thương mại có thể cấm các 
chủ đất (và người đại diện của họ) không được quấy rối quý vị để đòi tiền, cấm quý vị đến cơ sở 
thương mại của quý vị, hoặc can thiệp vào vấn đề giao dịch của quý vị.  Biết và hiểu về những 
quyền lợi của quý vị là điều rất quan trọng vì luật và quy định có thể khác nhau đáng kể giữa các 
thành phố và tiểu bang. 



  
Vì các chủ phố và chủ đất cũng đều là người kinh doanh, đa số họ sẽ muốn dàn xếp với người 
thuê cơ sở thương mại để tìm ra giải pháp hợp tình hợp lý. 
 
Hợp đồng thuê xe và thiết bị 
Nếu quý vị có thuê xe cho mục đích cá nhân hay cho doanh nghiệp, hầu hết các công ty xe đều 
có chương trình giúp đỡ quý vị trì hoãn và/hoặc giảm tiền xe cho các chủ doanh nghiệp và 
thương gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.  Một số hãng xe có bộ phận dịch vụ tài chính 
cũng sẵn lòng giảm thiểu mức lãi suất của quý vị để giúp đỡ cho các chủ doanh nghiệp đang gặp 
khó khăn tài chính vì dịch bệnh coronavirus.  
 
Điều này cũng giống như các công ty cho thuê thiết bị. Hãy hỏi các công ty dịch vụ tài chính 
cũng như cho thuê thiết bị của quý vị để biết chi tiết để quý vị có thể giảm số tiền phải trả hàng 
tháng, trì hoãn thời gian thanh toán, giảm mức lãi suất của quý vị, và giảm bớt hoặc xóa lệ phí 
trả tiền trễ. Trong một số trường hợp, quý vị có thể phải cung cấp bằng chứng khó khăn tài 
chính. Quý vị nên chuẩn bị sẵn sàng để giải thích dịch bệnh đã ảnh hưởng xấu đến doanh 
nghiệp và khả năng trả tiền của quý vị như thế nào. Nếu quý vị đạt được thỏa thuận cho kế 
hoạch và thời khóa biểu thanh toán hóa đơn, quý vị cần phải bảo đảm rằng mình có thể giữ lời 
hứa của mình trong bản thỏa thuận đó. 
 
Tiền vay ngân hàng 
Nếu quý vị có vay tiền cho thương mại hoặc cá nhân, hoặc quý vị có đường dây tín dụng, hãy 
gọi điện thoại cho ngân hàng, credit union, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tài chính của quý vị và 
hỏi xem họ có những chương trình trợ giúp ngay lập tức nào dành cho chủ nhân tiểu thương và 
những người kinh doanh.  Ngân hàng của quý vị rất muốn giúp đỡ quý vị.  Trong một số trường 
hợp, quý vị có thể nhận được trợ giúp miễn trả tiền cho một tháng hoặc nhiều hơn (tùy theo 
nhu cầu của quý vị và của ngân hàng).  Số tiền được miễn này có thể bao gồm tiền nợ và tiền 
phạt, chỉ tiền phạt, hoặc chỉ tiền nợ.  Quý vị cũng có thể được vay tiền không lệ phí hoặc chi phí 
đóng hồ sơ (closing costs), cũng như hồ sơ quý vị có thể được xúc tiến nhanh, được hưởng lãi 
suất thấp hơn, và thời gian chấp thuận nhanh chóng.  Nếu quý vị có vay tiền hoặc có những 
đường dây tín dụng cho doanh nghiệp (line of credit), một số ngân hàng và công ty dịch vụ tài 
chính có thể gia tăng mức tín dụng, trì hoãn thanh toán nợ, hoặc giảm thiểu mức lãi suất mà 
không ảnh hưởng hay làm giảm đi điểm tín dụng của quý vị. 
 
Điều quan trọng nhất là quý vị nên liên lạc trao đổi với ngân hàng hay công ty dịch vụ tài chính 
của quý vị.  Các ngân hàng rất muốn tìm cách để giúp quý vị vì việc này cũng rất có lợi cho họ.  
Không một ngân hàng hay công ty dịch vụ tài chính nào muốn bị khách hàng vỡ nợ tiền vay 
hoặc đường dây tín dụng doanh nghiệp.  Thay vì như vậy, điểm có lợi cho họ và cho quý vị đó là 
làm sao cho doanh nghiệp của quý vị tiếp tục hoạt động tốt. 
 
Tiền ga điện nước 
Đa số các công ty ga điện nước lớn và nhỏ đều có các chương trình giúp đỡ cho khách hàng và 
các chủ doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh này.  Gần như tất cả các công ty viễn thông, 
điện, nước và ga đều đã đồng ý sẽ không ngưng cung cấp dịch vụ đến cho doanh nghiệp và nhà 



của quý vị vì không thanh toán hóa đơn trong thời gian dịch bệnh.  Một số công ty ga điện nước 
đang có các chương trình trả góp hóa đơn thích ứng cho chủ doanh nghiệp trong và sau thời 
gian dịch bệnh.  Các chương trình này mang đến lợi ích hấp dẫn cho chủ doanh nghiệp, những 
người trực tiếp trả tiền ga điện nước để có thể giảm hóa đơn cũng như mức giá cả tiện ích của 
họ mà không ảnh hưởng xấu đến điểm tín dụng.  Xin liên lạc với các công ty ga điện nước của 
quý vị để hỏi về những chương trình thanh toán hóa đơn uyển chuyển của họ cũng như về các 
chương trình khác có thể giúp cho doanh nghiệp nhỏ trong thời gian dịch bệnh coronavirus. 
 
Những lời khuyên khác 
Để tiết kiệm tiền trong thời gian dịch bệnh, quý vị nên suy nghĩ về những lời khuyên sau đây 
(góp ý bởi các chủ doanh nghiệp nhỏ và những người kinh doanh khác): 

• Lệ phí đậu xe.  Một số doanh nghiệp có trả tiền đậu xe hàng tháng.  Nếu đa số nhân viên 
của quý vị đều làm việc từ nhà, quý vị nên hỏi công ty quản lý dịch vụ đậu xe nếu có thể 
tạm ngưng thu phí đậu xe hàng tháng cho đến khi hết dịch bệnh.  Đa số các công ty dịch 
vụ đậu xe đều hiểu rằng nhân viên của quý vị có thể đang phải chịu “lệnh ở nhà” và họ 
có thể miễn lệ phí đậu xe ít nhất một tháng cho quý vị. 

• Nếu người quản lý tòa nhà doanh nghiệp hay chủ đất không bằng lòng giảm tiền thuê 
hàng tháng của quý vị, hãy thương lượng với họ về những khoản mặt khác.  Nếu nhân 
viên của quý vị làm việc từ nhà, tòa nhà hay cơ sở thương mại của họ sẽ trả tiền ga điện 
nước ít hơn.  Người quản lý tòa nhà thương mại của quý vị có thể giảm đi hóa đơn thuê 
mướn hàng tháng của quý vị dựa trên sự tiết kiệm này.  Nếu quý vị có được sự đồng ý 
về trì hoãn hay giảm thiểu hóa đơn, quý vị nên xác nhận lại sự thỏa thuận này bằng giấy 
viết với người quản lý tòa nhà hay cơ sở thương mại. 

 
Những lời khuyên về cách nói chuyện với ngân hàng, công ty dịch vụ tài chánh, chủ đất, và 
những người khác 
Trước khi bước vào phần này, quý vị nên nhớ những điểm quan trọng sau đây: 
 

1. Xem lại các bản hợp đồng của quý vị, bao gồm hồ sơ vay tiền hay đường dây tín dụng 
doanh nghiệp, hợp đồng thuê cơ sở thương mại, và các hóa đơn. Thêm vào đó, quý vị 
nên dành thời gian để xem qua các thông báo liên quan đến dịch bệnh COVID-19 được 
đăng tải trên trang nhà của ngân hàng, công ty dịch vụ tài chính, công ty quản lý tòa nhà 
thương mại (building management), hoặc công ty cho thuê mướn trụ sở.  

2. Ngân hàng, các công ty dịch vụ tài chánh, công ty ga điện nước, và chủ đất cũng là 
những người kinh doanh. Mọi người đều muốn tìm ra giải pháp tốt nhất trong và sau 
thời gian dịch bệnh. 

3. Là những người kinh doanh cũng như là chủ doanh nghiệp, nếu quý vị yêu cầu được một 
việc gì đó (chẳng hạn như giảm tiền hóa đơn hay mức lãi suất hàng tháng của quý vị), 
quý vị cũng sẽ bị yêu cầu lại cho việc khác. Nếu quý vị đạt được thỏa thuận với ngân 
hàng, công ty thẻ tín dụng, hay công ty ga điện nước của quý vị, v.v., họ có quyền đòi hỏi 
quý vị sẽ giữ lời cam kết của mình. 

4. Nếu quý vị có bất kỳ sự nghi ngờ hay lo ngại về bất kỳ hợp đồng nào đang còn trong thời 
gian thỏa thuận với một công ty hay tổ chức nào được nhắc đến phía trên, xin hãy tham 
khảo cùng với luật sư hoặc đối tác đáng tin cậy. 



5. Trước khi nói chuyện với bất kỳ ngân hàng, công ty dịch vụ tài chánh, chủ đất, hay công 
ty cung cấp thẻ tín dụng, v.v., xin chuẩn bị những thứ sau đây: 
 

• Số chương mục tài khoản hay mã số khách hàng 
• Số tiền còn thiếu trong các hóa đơn trước đây 
• Hồ sơ thanh toán từ trước đến nay, đặc biệt nếu quý vị luôn thanh toán hóa đơn 

đúng thời hạn trong quá khứ  
• Số tiền mà quý vị sẵn lòng và có khả năng để trả (và trong thời gian bao lâu) 
• Mức lãi suất mỗi năm hiện nay của quý vị và mức lãi suất quý vị nghĩ mình có thể 

chấp nhận được.  Đừng ngại hỏi mức lãi suất mình muốn 
• Mức doanh thu trước đây của quý vị trước thời gian dịch bệnh coronavirus và 

bây giờ là bao nhiêu 
• Giải thích vì sao việc thanh toán hóa đơn tạo ra nhiều sự khó khăn tài chánh cho 

quý vị và công ty 
 
Những từ ngữ và câu nói nên dùng khi quý vị nói chuyện với một nhà cho vay 
Nói chuyện thẳng thắn và lịch sự với các đại diện ngân hàng, những nhà cho vay tiền, chủ đất, 
và các công ty cung cấp thẻ tín dụng có thể là một việc làm khó khăn và không đơn giản. Tuy 
nhiên, như nhắc đến trước đây, đa số các cá nhân và công ty này đều muốn giúp đỡ quý vị. Nếu 
quý vị giữ thái độ chuyên nghiệp, lịch sự, và điềm tĩnh, đa phần họ sẽ cố gắng hết sức để giúp 
tìm giải pháp tốt nhất cho quý vị và cho họ. Dưới đây là một số cách để diễn đạt ý muốn của 
quý vị khi tiếp xúc với đại diện ngân hàng hoặc nhân viên dịch vụ tài chánh để yêu cầu trì hoãn 
thanh toán tiền vay hay đường dây tín dụng của quý vị. 
 
Để giảm hóa đơn tiền vay của quý vị: 
“Cám ơn quý vị đã nói chuyện với tôi.  Vì cơn đại dịch coronavirus, doanh nghiệp của tôi không 
còn có khả năng thanh toán số tiền vay hàng tháng. Tôi muốn được dàn xếp để giảm thiểu số 
tiền phải trả hàng tháng cho đến khi hết cơn đại dịch này.” 
 
Để giảm mức lãi suất của quý vị: 
“Cám ơn quý vị đã tiếp điện thoại của tôi. Sau khi xem qua thông tin trên trang nhà của quý vị, 
tôi được biết là tôi có thể được giảm mức lãi suất hàng năm của tôi trong thời gian đại dịch 
coronavirus. Xin cho biết những lựa chọn của tôi là gì.” 
 
Để giảm tiền thuê văn phòng hàng tháng của quý vị: 
“Vì cơn đại dịch coronavirus, doanh nghiệp của tôi đã phải đóng cửa (hoặc chỉ hoạt động với 
một số nhân viên chính). Vì công ty của tôi không thể hoạt động hết khả năng trong thời gian 
dịch bệnh, tôi muốn xin được giảm tiền thuê cơ sở hàng tháng của tôi.” 
 
“Vì doanh nghiệp của tôi bị đóng cửa vì đại dịch coronavirus, chúng tôi không còn cần đến chỗ 
đậu xe cho tất cả nhân viên của chúng tôi. Tôi gọi điệni để xin được giảm chi phí hàng tháng cho 
đến khi chúng tôi có thể quay trở lại việc làm.” 
 



Trước khi kết thúc cuộc gọi 
Một khi quý vị đã thỏa thuận xong bằng lời nói với đại diện ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, chủ 
đất, hay người lo dịch vụ tài chánh, v.v., điều quan trọng là quý vị nên làm những điều như sau: 
 

• Trong lúc nói chuyện qua điện thoại, quý vị nên tái xác nhận và nhắc lại những gì mỗi 
bên đã đồng ý với nhau 

• Xác nhận lại chi tiết đồng thuận đã đạt được qua giấy viết và yêu cầu ngân hàng, chủ 
đất, công ty thẻ tín dụng của quý vị, v.v. công nhận sự thỏa thuận trên giấy viết 

• Hỏi và viết tên của người đã đưa ra thỏa thuận với quý vị, bao gồm đầy đủ tên, họ, và 
chức vụ của người đó 

• Ghi xuống ngày, giờ của cuộc nói chuyện đó 
• Nếu quý vị có đặt bất kỳ câu hỏi nào, quý vị nên viết câu hỏi đó và câu trả lời mà quý vị 

đã nhận được ra giấy hoặc lưu trong máy tính / điện thoại. 
• Nếu họ hỏi quý vị bất kỳ câu hỏi gì, quý vị nên viết câu hỏi đã được đặt ra cho quý vị 

cũng như lời đáp của quý vị ra giấy hoặc lưu trong máy tính / điện thoại. 
• Nếu quý vị được yêu cầu nói chuyện với một người đại diện khác, quý vị cần hỏi tên họ 

và chức vụ của người đó (và viết / lưu ngày giờ quý vị nói chuyện với người này) 
• Quý vị nên hỏi số điện thoại và email trong trường hợp quý vị cần liên lạc lại cho bất kỳ 

câu hỏi hoặc cần sự giải thích cho bất kỳ thắc mắc nào quý vị có sau này 
• Giữ lại bản sao các cuộc trao đổi và lưu lại trong hồ sơ để có thể xem lại trong tương lai 
• Luôn nói lời cảm ơn. Phép lịch sự sẽ giúp ích nhiều cho quý vị trong lúc tìm giải pháp tốt 

nhất cho cá nhân và cho doanh nghiệp của quý vị 
 
Đại dịch này đã ảnh hưởng đến hàng triệu chủ nhân doanh nghiệp, các thương gia, và người 
tiêu dùng.  Mỗi công ty, tổ chức, và cơ quan chính quyền đều nhận thức rằng quý vị không đơn 
độc trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ, hỗ trợ, và hướng dẫn.  Không có câu hỏi nào là không quan 
trọng, vì vậy, xin quý vị đừng ngại đặt câu hỏi.  Và không có gì phải hổ thẹn khi quý vị hỏi và tìm 
đến sự giúp đỡ. 
 
Xin giữ gìn sức khỏe của quý vị và gia đình, 
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