
Bản Hướng Dẫn Về Đạo Luật CARES Dành Cho Tiểu Thương 
 

Các chương trình và phương án trong đạo luật CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic 
Security Act) vừa mới được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua nhằm hỗ trợ cho các chủ nhân của các 
doanh nghiệp, tiểu thương đối phó với các nhu cầu hiện có.  Khi đạo luật này được thực thi, sẽ 
có rất nhiều nguồn trợ giúp dành cho các tiểu thương, cũng như cho một số các tổ chức bất vụ 
lợi và các chủ nhân doanh nghiệp khác.  Bản hướng dẫn này cung cấp các thông tin về những 
chương trình và phương án lớn sẽ sớm có từ cơ quan quản trị tiểu thương Small Business 
Administration (SBA) để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, cũng như thông tin về một số 
thay đổi thêm trong thuế vụ, nằm ngoài lãnh vực của SBA.  
 
Để được cập nhật khi có các chương trình này, xin quý vị giữ liên lạc với văn phòng địa phương 
của Small Business Administration (SBA) District Office mà quý vị có thể tra tìm qua địa chỉ trên 
mang tại đây.  
 
Quý vị không biết bắt đầu từ đâu?  Những câu hỏi dưới đây có thể giúp hướng dẫn quý vị đến 
đúng nơi.  Quý vị cần:  
 

• Tiền để trang trải chi phí để giữ nhân viên?  Chương trình bảo vệ tiền lương Paycheck 
Protection Program có thể thích hợp đối với quý vị.  

• Cần ngay một số lượng nhỏ tiền mặt để giúp trang trải một số chi phí ngay bây giờ?  
Quý vị có thể tìm đến quỹ trợ giúp kinh tế khẩn cấp Emergency Economic Injury Grant.  

• Để giảm bớt nỗi sợ hãi của quý vị về việc hoàn trả định kỳ tiền vay mượn quý vị hiện 
có hoặc có thể có từ cơ quan quản trị tiểu thương SBA?  Chương trình giảm nợ tiểu 
thương Small Business Debt Relief Program có thể giúp được cho quý vị.  

• Quý vị chỉ cần được một số tư vấn tốt và miễn phí để giúp quý vị vượt qua giai đoạn 
kinh tế khó khăn này?  Các cơ quan tài nguyên đối tác có thể giúp quý vị hữu hiệu nhất.  

 
 
Quý vị đã biết mình cần những 
sự trợ giúp nào?  Trang mục lục 
có thể giúp hướng dẫn quý vị 
truy tìm thêm thông tin về 
chương trình hoặc dịch vụ trợ 
giúp mà quý vị cần đến. 
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Paycheck Protection Program (PPP) Loans 
Vay tiền từ chương trình bảo vệ tiền lương (PPP) 

 
Chương trình này sẽ cung cấp một số tiền trợ giúp, qua những nguồn vay tiền được chính 
quyền liên bang bảo đảm 100 phần trăm, đến với các chủ nhân doanh nghiệp đang tiếp tục trả 
lương cho nhân viên trong thời gian khẩn cấp này.  Nếu chủ doanh nghiệp tiếp tục trả lương 
cho nhân viên, các khoản tiền vay này sẽ được xóa bỏ, điều này sẽ giúp cho công nhân tiếp tục 
có việc làm, cũng như sẽ giúp cho các tiểu thương bị ảnh hưởng và nền kinh tế của chúng ta có 
thể nhanh chóng khôi phục sau cuộc khủng hoảng này.  Chương trình PPP có nhiều lợi ích hấp 
dẫn như xóa bỏ tiền vay để trả lương cho nhân viên lên đến 8 tuần lễ, dựa trên số nhân viên 
được giữ và mức lương, cũng như lợi ích miễn lệ phí SBA ít nhất sáu tháng đến một năm trong 
việc trì hoãn thời gian hoàn trả tiền vay.  Các tiểu thương và những cơ sở hội đủ điều kiện khác 
sẽ có thể nộp đơn nếu họ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 giữa thời gian từ ngày 15 tháng 2, 
năm 2020 đến ngày 30 tháng 6, năm 2020.  Chương trình này có thể được áp dụng ngược trở 
lại đến ngày 15 tháng 2, năm 2020 để giúp những nhân viên có thể đã bị mất việc trước đây 
quay trở lại tiếp tục nhận lương.  Những nguồn tiền vay mượn này sẽ có cho đến hết ngày 30 
tháng 6, năm 2020.  
 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
CÂU HỎI: Các loại doanh nghiệp và cơ sở nào có thể hội đủ điều kiện cho tiền vay PPP?  
Trả lời: • Các doanh nghiệp và cơ sở đã và đang hoạt động vào ngày 15 tháng 2, năm 

2020. 
• Các cơ sở kinh doanh nhỏ, cũng như các doanh nghiệp khác, như một tổ 

chức bất vụ lợi dưới dạng 501(c)(3), một tổ chức của các cựu quân nhân 
dưới dạng 501(c)(19), hoặc doanh nghiệp thuộc các bộ lạc theo quy định 
khoản 31(b)(2)(C) với con số nhân viên ít hơn 500 người hoặc ít nhân viên 
hơn con số được quy định cho ngành nghề liên quan.  

• Các cá nhân làm chủ cho doanh nghiệp riêng của mình (sole proprietorship) 
hoặc một cá nhân làm việc dưới dạng nhà thầu độc lập (independent 
contractor) và các cá nhân tự làm chủ (self-employed) hội đủ điều kiện.  

• Bất kỳ một doanh nghiệp nào có số nhân viên không hơn 500 người cho mỗi 
địa điểm của doanh nghiệp và được cấp mã số North American Industry 
Classification System bắt đầu với con số 72, và đã được miễn các quy tắc về 
tính liên kết.  

• Các quy tắc về tính liên kết cũng được miễn cho bất kỳ doanh nghiệp nào 
hoạt động theo dạng nhượng quyền thương mại (franchise) và đã được cấp 
cho một mã ấn định nhượng quyền (franchise identifier code) do cơ quan 
quản trị tiểu thương (SBA hay gọi là Administration), cũng như các công ty 
có nhận ngân quỹ qua một công ty Small Business Investment Company. 

 
CÂU HỎI: Các quy tắc về tính liên kết trong doanh nghiệp là gì? 
Trả lời:  
 

Các quy tắc liên kết trong doanh nghiệp này trở nên quan trọng khi cơ quan 
quản trị tiểu thương SBA lấy quyết định xem sự liên kết của một doanh nghiệp 
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có khiến cho doanh nghiệp đó không được xem là doanh nghiệp “nhỏ” hay 
không.  Nói chung, sự liên kết xảy ra khi một doanh nghiệp kiểm soát hay có 
quyền kiểm soát một doanh nghiệp khác, hoặc một (hay nhiều) đơn vị thứ ba 
nào đó có thể kiểm soát hay có quyền kiểm soát cả hai doanh nghiệp nói trên.  
Hãy xem tài liệu này để biết thêm về những quy tắc và sự ảnh hưởng đối với việc 
doanh nghiệp của quý vị có hội đủ điều kiện hay không.  
 

CÂU HỎI: Các tổ chức bất vụ lợi nào hội đủ điều kiện? 
Trả lời:  
 

Tất cả các tổ chức bất vụ lợi dưới dạng 501(c)(3) với số lượng nhân viên 500 
người hoặc ít hơn, hoặc có thể nhiều hơn con số này nếu quy định của cơ quan 
SBA cho phép đối với tổ chức bất vụ lợi nào đó.  Xin vui lòng vào thăm trang nhà 
https://www.sba.gov/size-standards/ để biết tiêu chuẩn về số lượng nhân viên 
của cơ quan SBA đối với tổ chức bất vụ lợi của quý vị.  Ví dụ, các nhà thờ và cơ 
sở tôn giáo cùng với viện bảo tàng có số lượng nhân viên ít hơn 500 người đều 
hội đủ điều kiện.  Quý vị sẽ cần dùng đến 6 con số trong mã North American 
Industry Classification Code dành cho doanh nghiệp của quý vị.   
 

CÂU HỎI: Làm sao quyết định khoản tiền vay là bao lớn? 
Trả lời: Tùy tình hình doanh nghiệp của quý vị, số tiền cho vay sẽ được tính theo những 

cách khác nhau (xem phía dưới). Số tiền vay tối đa luôn là $10 triệu Mỹ kim.  
 

• Nếu doanh nghiệp của quý vị đã hoạt động trong thời gian từ ngày 15 
tháng 2, năm 2019 đến ngày 30 tháng 6, năm 2019: số tiền vay tối đa 
của quý vị sẽ bằng 250 phần trăm số tiền trung bình quý vị trả lương cho 
nhân viên hàng tháng trong thời gian đó.  Nếu doanh nghiệp của quý vị 
mướn nhân viên theo mùa, quý vị có thể chọn ngày 1 tháng 3, năm 2019 
là thời điểm bắt đầu của doanh nghiệp quý vị. 
 

• Nếu doanh nghiệp của quý vị không hoạt động giữa thời gian từ ngày 
15 tháng 2, năm 2019 đến ngày 30 tháng 6, năm 2019: số tiền vay tối đa 
của quý vị sẽ bằng 250 phần trăm số tiền trung bình quý vị trả lương cho 
nhân viên giữa thời gian từ ngày 1 tháng 1, năm 2020 đến ngày 29 tháng 
2, năm 2020.  
 

• Nếu quý vị đã vay tiền trợ giúp cho thảm họa kinh tế Economic Injury 
Disaster Loan (EIDL) giữa thời gian từ ngày 15 tháng 2, năm 2020 đến 
ngày 30 tháng 6, năm, 2020 và quý vị muốn tái tài trợ số tiền vay đó trở 
thành tiền vay PPP, quý vị sẽ phải cộng thêm số tiền vay còn thiếu đó vào 
trong tổng số tiền quý vị dùng để trả lương. 
 

CÂU HỎI: Các chi phí nào có thể được tính vào hệ thống trả lương? 
Trả lời:  
 

• Tiền chi trả nhân viên (tiền lương, tiền hoa hồng, hoặc các loại tiền tương 
tự, tiền tip bằng hiện kim hoặc tương đương)  
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• Tiền trả cho nghỉ phép, tiền nghỉ lương cho việc sanh đẻ, nghỉ phép gia 

đình, y tế, hoặc nghỉ bệnh 
 

• Tiền phụ cấp cho nghỉ việc hoặc rời khỏi nơi làm việc 
 

• Tiền cần phải chi trả cho các điều khoản cho phúc lợi chăm sóc y tế của 
nhóm, bao gồm chi phí bảo hiểm y tế 
 

• Tiền trả cho bất kỳ phúc lợi về hưu nào  
 

• Tiền trả cho khoản thuế tiểu bang hoặc địa phương được áp dụng đối với 
tiền chi trả nhân viên 

 
CÂU HỎI: Các chi phí nào không được tính vào hệ thống trả lương? 
Trả lời:  
 

• Tiền lương chi trả cho nhân viên hoặc chủ trên $100,000 Mỹ kim 
 

• Tiền thuế bị áp dụng hoặc bị giữ lại theo các chương 21, 22, và 24 của 
luật thuế IRS 
 

• Tiền trả cho các nhân viên nào mà nơi ở chính của họ nằm ngoài Hoa Kỳ  
 

• Tiền nghỉ phép bệnh hoặc gia đình hội đủ điều kiện, và đồng thời có thể 
được xem như một khoản tín dụng (credit) dưới khoản 7001 và 7003 của 
đạo luật Families First Coronavirus Response Act 

 
CÂU HỎI: Số tiền vay mượn có thể được dùng vào các mục đích nào? 
Trả lời:  
 

• Các chi phí trả lương cho nhân viên (như có nói ở trên) 
 

• Các chi phí liên quan đến việc duy trì phúc lợi chăm sóc y tế cho nhóm 
trong các thời gian trả lương cho nghỉ phép vì bệnh, y tế, hoặc gia đình, 
cũng như cho chi phí bảo hiểm y tế  
 

• Tiền lương, tiền hoa hồng, hoặc những loại tiền khác chi trả cho nhân 
viên (xem những trường hợp ngoại lệ phía trên)  
 

• Chi trả tiền lời cho bất kỳ món nợ thế chấp nào (không thể bao gồm bất 
kỳ khoản tiền trả trước hoặc trả định kỳ cho số tiền nợ thế chấp) 
 

• Tiền thuê cơ sở (bao gồm tiền thuê có hợp đồng)  
 

• Chi phí ga, điện, nước, v.v.  

Hỏi và đáp tiếp tục trên trang tiếp theo! 



5 
 

• Tiền lời trên bất kỳ món nợ nào quý vị đã vay trước thời gian được áp 
dụng chương trình này 

 
CÂU HỎI: Thời hạn, mức lời, và lệ phí của tiền vay như thế nào?  
Trả lời:  
 

Thời hạn tối đa tiền vay là 10 năm, mức lời tối đa là 4 phần trăm, không có lệ phí 
vay tiền và lệ phí trả trước cũng không có (SBA sẽ quy định mức tối đa lệ phí nộp 
đơn cho những nhà cho vay tiền mà có tính lệ phí hồ sơ).  
 

CÂU HỎI: Làm sao tính ra số nợ tiền vay được xóa bỏ? 
Trả lời:  
 

Số nợ được xóa bỏ hay tha thứ (loan forgiveness) đối với một khoản tiền vay 
trong các chương trình nói trên là bằng với tổng số tiền chi trả lương cho nhân 
viên trong thời gian 8 tuần được quy định theo chương trình, so sánh với năm 
trước hoặc thời gian trước, theo tỷ lệ để duy trì số lượng nhân viên và tiền 
lương (không bao gồm tiền chi trả lương trên $100,000):  

• Những chi phí từ việc trả lương nhân viên cộng thêm bất kỳ chi phí nào 
trả cho tiền lời của bất kỳ khoản nợ thế chấp nào được chấp thuận 
(không bao gồm bất kỳ khoản tiền nào dùng để trả trước hay trả định kỳ 
trên khoản nợ thế chấp) cộng thêm bất kỳ số tiền nào chi trả cho tiền 
thuê cơ sở và cộng thêm tiền chi trả cho các hóa đơn ga điện nước, v.v. 
 

CÂU HỎI: Làm sao số tiền nợ vay PPP của tôi mới được xóa bỏ? 
Trả lời: Quý vị cần nộp đơn xin qua người cho quý vị mượn nợ để được “tha thứ” hay 

xóa bỏ tiền vay (loan forgiveness).  Trong đơn xin này, quý vị cần phải bao gồm: 
 

• Giấy tờ chứng minh con số nhân viên quý vị có trong hệ thống trả lương 
và mức lương của họ, bao gồm các bản báo cáo khai thuế trả lương với 
IRS và các bản khai thuế thu nhập, thuế trả lương, và bảo hiểm thất 
nghiệp đối với tiểu bang 
 

• Giấy tờ chứng minh những số tiền quý vị đã chi trả cho thế chấp, tiền 
mướn cơ sở, và hóa đơn ga điện nước, v.v.  
 

• Chứng nhận từ một người đại diện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của 
quý vị có thẩm quyền xác nhận các giấy tờ quý vị cung cấp là đúng và số 
tiền vay đang được cứu xét để xóa bỏ đã được sử dụng theo mục đích và 
hướng dẫn của chương trình.  

 
CÂU HỎI: Điều gì sẽ xảy ra sau khi thời gian xóa bỏ nợ vay đã qua? 
Trả lời: Bất kỳ khoản tiền vay nào chưa được xóa bỏ sau thời kỳ một năm sẽ được coi 

như là khoản tiền vay được tiếp tục hoàn trả với thời hạn tối đa là 10 năm, với 
mức lời tối đa là 4 phần trăm.  Số tiền nợ và tiền lời sẽ được tiếp tục trì hoãn, 
với tổng cộng thời gian từ 6 tháng cho đến 1 năm sau khi tiền vay đã được cung 
cấp.  Thời gian sẽ không bắt đầu trở lại từ đầu. 
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CÂU HỎI: Tôi có thể nhận nhiều hơn một khoản tiền vay PPP hay không? 
Trả lời: Không, mỗi cơ sở được giới hạn một khoản tiền vay PPP mà thôi.  Mỗi khoản 

tiền vay sẽ được đăng ký dưới con số khai thuế Taxpayer Identification Number 
với cơ quan SBA để tránh trường hợp một cơ sở nhận nhiều khoản tiền vay.  
 

CÂU HỎI: Tôi có thể nhận tiền vay PPP từ các nhà cho vay mượn nào? 
Trả lời: Tất cả các nhà cho vay tiền 7(a) của cơ quan SBA (xem thêm về 7(a) tại đây) đều 

hội đủ điều kiện để cho vay tiền PPP.  Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm 
cấp phép cho những nhà cho vay tiền mới, bao gồm các nhà cho vay tiền không 
phải là ngân hàng, để giúp đáp ứng nhu cầu của các chủ nhân tiểu thương.  
 

CÂU HỎI: Làm thế nào tiền vay PPP phối hợp với các khoản tiền vay hiện có của SBA? 
Trả lời:  Những người vay tiền có thể nộp đơn xin vay tiền PPP và các chương trình trợ 

giúp tài chánh khác của cơ quan SBA, bao gồm chương trình vay tiền trợ giúp 
thảm họa kinh tế Economic Injury Disaster Loans (EIDLs), tiền vay 7(a), tiền vay 
504, và các chương trình tiền vay ít, cũng như có thể nhận vốn đầu tư từ các 
công ty Small Business Investment Corporations (SBICs). 

CÂU HỎI: Tiền vay PPP là như thế nào so với quỹ trợ giúp khẩn cấp Emergency Economic 
Injury Grant và chương trình giảm nợ tiểu thương Small Business Debt Relief? 

Trả lời:  Những người nhận quỹ trợ giúp kinh tế khẩn cấp (Emergency Economic Injury 
Grant) và những người nhận được trợ giúp để trả tiền nợ qua chương trình giảm 
nợ tiểu thương Small Business Debt Relief Program có thể nộp đơn xin vay tiền 
PPP.  Hãy tìm hiểu thêm thông tin trong các phần nói về những chương trình đó. 
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Small Business Debt Relief Program 
Chương Trình Giảm Nợ Tiểu Thương 

 
Chương trình này sẽ nhanh chóng cung cấp trợ giúp cho giới tiểu thương với các khoản tiền vay 
từ cơ quan SBA mà không phải dưới dạng tình trạng thảm họa, đặc biệt là tiền vay 7(a), 504, và 
các khoản tiền vay nhỏ (microloans).  Dưới chương trình này, cơ quan SBA sẽ chịu trách nhiệm 
chi trả cho mọi chi phí của các khoản tiền vay SBA, bao gồm tiền nợ, tiền lời, và lệ phí cho thời 
gian sáu tháng.  Sự trợ giúp này cũng sẽ được cung cấp đến cho những người mới vay tiền trong 
vòng sáu tháng từ lúc vay tiền và lúc Tổng Thống ký ban hành đạo luật này. 
 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
CÂU HỎI: Các khoản tiền vay SBA nào có thể hội đủ điều kiện để được giúp giảm nợ 

dưới chương trình này? 
Trả lời: Các khoản tiền vay 7(a) không nằm dưới chương trình bảo vệ tiền lương 

Paycheck Protection Program (PPP), khoản vay 504, và các khoản tiền vay nhỏ 
(microloans).  Những khoản tiền vay cho tình trạng thảm họa không hội đủ điều 
kiện cho chương trình này (xem trang 9 để biết thêm chi tiết về các điểm này).  
 

CÂU HỎI: Sự trợ giúp giảm nợ dưới chương trình này kết hợp với tiền vay PPP ra sao? 
Trả lời:  
 

Người vay tiền có thể nộp đơn riêng để vay tiền PPP, nhưng sự trợ giúp giảm nợ 
dưới chương trình này sẽ không được áp dụng cho tiền vay PPP.  
 

CÂU HỎI: Làm sao tôi biết mình hội đủ điều kiện cho tiền vay 7(a), 504, hoặc tiền vay 
nhỏ (microloan)? 

Trả lời:  
 

Nói tổng quát, các doanh nghiệp cần phải đạt tiêu chuẩn về số lượng nhân viên, 
có trụ sở tại Hoa Kỳ, có khả năng trả nợ, và có kế hoạch kinh doanh rõ ràng.  Mỗi 
chương trình đều có những đòi hỏi khác nhau, hãy vào xem trang nhà 
https://www.sba.gov/funding-programs/loans để biết thêm chi tiết.  
 

CÂU HỎI: Tiền vay 7(a) là gì và tôi làm sao nộp đơn xin? 
Trả lời: Tiền vay 7(a) là các khoản vay với lệ phí phải chăng với số tiền lên đến $5 triệu 

Mỹ kim cho những người vay tiền không đủ tín dụng khi vay tiền ở những nơi 
khác và cần tìm đến các nguồn vay tiền uyển chuyển, nhằm cung cấp vốn kinh 
doanh cho thời gian ngắn và dài hạn cũng như dùng cho các mục đích mua một 
doanh nghiệp đang hoạt động, tái tài trợ nợ kinh doanh hiện có, hoặc mua các 
vật nội thất, đồ đạc và vật dụng.  Trong chương trình này, các ngân hàng sẽ chia 
sẻ một phần rủi ro của khoản tiền vay với cơ quan SBA.  Có rất nhiều loại tiền 
vay 7(a) khác nhau, quý vị có thể vào thăm trang nhà này để tìm loại tiền vay 
thích hợp nhất cho quý vị.  Quý vị nộp đơn xin vay tiền 7(a) với một ngân hàng 
hoặc một cơ quan chuyên cho vay tiền.  SBA có dịch vụ giới thiệu miễn phí gọi là 
Lender Match để giúp tìm nơi vay tiền gần quý vị.  
 

 

Hỏi và đáp tiếp tục trên trang tiếp theo! 
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CÂU HỎI: Tiền vay 504 là gì và tôi làm sao nộp đơn xin? 
Trả lời:  
 

Chương trình vay tiền 504 cung cấp các khoản tiền vay lên đến $5.5 triệu Mỹ kim 
đến với các tiểu thương được chấp thuận với thời gian dài hạn và với lãi suất cố 
định dùng để mua các tài sản cố định để phát triển hoặc hiện đại hóa hoặc để 
tân trang doanh nghiệp.  Đây là một chọn lựa tốt nếu quý vị cần mua bất động 
sản, cơ sở thương mại, và máy móc.  Quý vị nộp đơn xin vay qua một công ty 
phát triển được chứng nhận (Certified Development Company), và đây là một tổ 
chức bất vụ lợi chuyên thúc đẩy việc phát triển kinh tế.  Cơ quan SBA có dịch vụ 
giới thiệu miễn phí gọi là Lender Match để giúp tìm nơi vay tiền gần quý vị.  
 

CÂU HỎI: Tiền vay nhỏ (microloan) là gì và tôi làm sao nộp đơn xin? 
Trả lời:  
 

Chương trình tiền vay nhỏ, The Microloan Program, cung cấp các khoản tiền vay 
lên đến $50,000 để giúp các tiểu thương cũng như một số trung tâm chăm sóc 
trẻ em bất vụ lợi có thể bắt đầu hoạt động cũng như phát triển.  Trung bình 
khoản tiền vay nhỏ (microloan) là khoảng $13,000.  Các khoản tiền vay này được 
cung cấp bởi các cơ quan chuyên cho vay và đồng thời có thể cung cấp tư vấn 
kinh doanh.  Cơ quan SBA có dịch vụ giới thiệu miễn phí gọi là Lender Match để 
giúp tìm nơi cho vay tiền nhỏ (microlender) gần quý vị.  
 

CÂU HỎI: Tôi không rành với các khoản tiền vay của SBA, có ai giúp tôi nộp đơn không? 
Trả lời:  
 

Có.  Các tổ chức đối tác của cơ quan SBA có thể giúp hướng dẫn quý vị trong 
suốt tiến trình nộp đơn xin vay tiền.  Quý vị có thể tìm đến các trung tâm phát 
triển tiểu thương Small Business Development Center (SBDC) hoặc Women’s 
Business Center gần nhất tại đây.   
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Economic Injury Disaster Loans & Emergency Economic Injury Grants 
Tiền vay cho thảm họa kinh tế & tiền trợ giúp kinh tế khẩn cấp 

 
Các quỹ trợ giúp này cung cấp một khoản tiền khẩn cấp lên đến $10,000 cho các tiểu thương và 
các tổ chức bất vụ lợi tư nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong vòng 3 ngày từ lúc nộp 
đơn xin vay tiền thảm họa kinh tế Economic Injury Disaster Loan (EIDL) từ cơ quan SBA.  Để 
được nhận số tiền này, quý vị trước tiên cần phải nộp đơn xin vay tiền EIDL rồi sau đó yêu cầu 
được nhận số tiền trước này.  Quý vị không cần hoàn trả lại số tiền trợ giúp này dưới mọi tình 
huống, và có thể được dùng để giữ chân nhân viên, để chi trả tiền bệnh cho nhân viên, để đáp 
ứng nhu cầu gia tăng chi phí sản xuất vì ảnh hưởng của sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng, 
hoặc dùng để chi trả các chi phí kinh doanh, bao gồm nợ, tiền thuê cơ sở, và tiền thế chấp.  
 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
CÂU HỎI: Các doanh nghiệp và tổ chức bất vụ lợi tư nhân trong tiểu bang của tôi có hội 

đủ điều kiện cho chương trình EIDL vì dịch bệnh COVID19 hay không?  
Trả lời: Có, tất cả những ai bị ảnh hưởng kinh tế đáng kể trong 50 tiểu bang, thủ đô DC, 

và các thuộc địa Hoa Kỳ đều có thể nộp đơn xin cho EIDL. 
 

CÂU HỎI: Tiền vay EIDL là gì và được dùng vào mục đích gì? 
Trả lời:  
 

EIDL là khoản tiền vay lên đến $2 triệu Mỹ kim với mức tiền lời thấp hơn, cũng 
như số tiền nợ và tiền lời có thể được trì hoãn lên đến 4 năm, và tiền vay này có 
thể dùng cho mục đích chi trả cho các chi phí mà thông thường chủ doanh 
nghiệp đó có thể trả nếu không gặp trường hợp thảm họa như đã xảy ra, bao 
gồm việc trả lương nhân viên và các chi phí vận hành doanh nghiệp khác.  
 

CÂU HỎI: Ai hội đủ điều kiện để nhận tiền vay EIDL? 
Trả lời:  
 

Những ai hội đủ điều kiện là các cơ sở dưới đây với 500 nhân viên hoặc ít hơn: 
• Các doanh nghiệp nhỏ (bao gồm những người tự làm chủ như sole 

proprietorship, có hoặc không có nhân viên) 
• Các nhà thầu độc lập (independent contractor) 
• Các công ty hợp tác và các doanh nghiệp do nhân viên làm chủ 
• Các tổ chức bất vụ lợi tư nhân 
• Các tiểu thương của các bộ lạc  

 
CÂU HỎI: Tổ chức bất vụ lợi tư nhân của tôi không có quy chế 501(c)(3).  Như vậy có hội 

đủ điều kiện để nhận tiền vay EIDL và một quỹ trợ giúp không? 

Trả lời:  
 

Có, nếu tổ chức tư nhân bất vụ lợi của quý vị có lá thư chứng nhận từ cơ quan 
thuế liên bang IRS, chấp thuận cho khấu trừ thuế dưới các điều khoản 501(c), 
(d), hoặc (e) của luật thuế Internal Revenue Code of 1954, hoặc nếu quý vị có 
thể cung cấp đầy đủ chứng minh từ tiểu bang cho thấy tổ chức của quý vị không  
làm ra lời và là tổ chức bất vụ lợi, hoạt động theo luật lệ tiểu bang.  

Hỏi và đáp tiếp tục trên trang tiếp theo! 
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CÂU HỎI: Ai hội đủ điều kiện để được nhận tiền trợ giúp kinh tế khẩn cấp Emergency 
Economic Injury Grant? 

Trả lời: Những ai hội đủ điều kiện để nhận tiền vay EIDL và là những người có doanh 
nghiệp đã và đang hoạt đồng từ ngày 31 tháng Giêng, năm 2020. 
 

CÂU HỎI: Các khoản tiền trợ giúp kinh tế khẩn cấp Emergency Economic Injury Grant sẽ có 
trong thời gian bao lâu?  

Trả lời:  
 

Từ ngày 31 tháng Giêng, năm 2020 đến ngày 31 tháng 12, năm 2020.  Các 
khoản tiền trợ giúp này được áp dụng ngược trở lại đến ngày 31 tháng Giêng, 
năm 2020 để cho phép những ai đã nộp đơn xin vay tiền EIDL có thể hội đủ điều 
kiện để nhận một phần tiền trợ giúp.  
 

CÂU HỎI: Nếu tôi nhận tiền vay EIDL và/hoặc một khoản tiền trợ giúp kinh tế khẩn cấp 
Emergency Economic Injury Grant, thì tôi có thể vay thêm tiền PPP không? 

Trả lời:  
 

Cho dù quý ví đã nhận một khoản tiền EIDL không liên quan đến dịch bệnh 
COVID-19 hoặc quý vị nhận tiền vay EIDL liên quan đến dịch bệnh COVID-19 
và/hoặc tiền trợ giúp kinh tế khẩn cấp Emergency Grant giữa thời gian từ ngày 
31 tháng Giêng, năm 2020 đến ngày 30 tháng 6, năm 2020, quý vị cũng có thể 
nộp đơn xin vay tiền PPP.  Nếu quý vị được chấp thuận nhận tiền vay PPP hoặc 
tái tài trợ khoản tiền vay EIDL thành tiền vay PPP, bất kỳ số tiền nào quý vị đã 
nhận trước đó dưới chương trình trợ giúp kinh tế khẩn cấp Emergency Economic 
Injury Grant Program sẽ được trừ đi từ số tiền vay PPP được xóa bỏ (forgiven).  
 

CÂU HỎI: Làm sao tôi biết doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp nhỏ? 
Trả lời:  
 

Vui lòng vào thăm trang nhà https://www.sba.gov/size-standards/ để xem coi 
doanh nghiệp của quý vị có hội đủ tiêu chuẩn doanh nghiệp nhỏ theo cơ quan 
SBA hay không.  Quý vị sẽ cần dùng 6 con số mã North American Industry 
Classification Code của doanh nghiệp quý vị cũng như doanh thu trung bình 
hàng năm trong vòng 3 năm của quý vị.  
 

CÂU HỎI: Làm sao tôi có thể nộp đơn xin cho tiền vay thảm họa kinh tế? 
Trả lời:  
 

Để nộp đơn xin cho tiền vay EIDL trên mạng, xin vui lòng vào thăm trang nhà 
https://disasterloan.sba.gov/ela/.  Văn phòng cơ quan quản trị tiểu thương SBA 
District Office là một địa điểm hỗ trợ quan trọng dành cho quý vị khi nộp đơn xin 
trợ giúp từ cơ quan SBA. 
 

CÂU HỎI: Tôi không rành về tiến trình nộp đơn xin vay tiền EIDL, có ai có thể giúp tôi nộp 
đơn hay không? 

Trả lời:  
 

Có, các cơ quan đối tác của SBA có thể giúp hướng dẫn quý vị trong suốt tiến 
trình nộp đơn xin vay tiền EIDL.  Quý vị có thể tìm đến các trung tâm phát triển 
tiểu thương Small Business Development Center (SBDC), trung tâm Women’s 
Business Center, hoặc phân hội tư vấn SCORE gần nhất trên trang nhà 
https://www.sba.gov/localassistance/find/.  
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Counseling & Training 
Tư Vấn & Huấn Luyện 

 
Nếu quý vị, cũng như rất nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ khác, cần người tư vấn về kinh doanh để 
giúp hướng dẫn quý vị trong thời gian khó khăn như hiện nay, quý vị có thể tìm đến với trung 
tâm phát triển tiểu thương Small Business Development Center (SBDC), trung tâm Women’s 
Business Center (WBC), hoặc phân hội tư vấn SCORE tại địa phương của quý vị.  Các cơ quan đối 
tác này và các tổ chức đại diện cho họ sẽ được nhận thêm ngân quỹ để gia tăng khả năng phục 
vụ của họ đến cho các chủ nhân tiểu thương với các dịch vụ tư vấn và các thông tin mới nhất 
liên quan đến dịch bệnh COVID-19.  Trong thời gian sắp tới đây sẽ có một phương tiện mới để 
tổng hợp tất cả các thông tin và tài nguyên liên quan đến dịch bệnh COVID-19 nhằm cung cấp 
thông tin thích hợp và kịp thời nhất đến với các tiểu thương.  Để tìm đến với một trung tâm trợ 
giúp tại địa phương, hãy vào thăm trang nhà https://www.sba.gov/local-assistance/find/.  
 
Thêm vào đó, các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp của cơ quan phát triển doanh nghiệp do 
người thiểu số làm chủ (Minority Business Development Agency’s Business Centers or MBDCs), 
chuyên giúp đỡ cho các doanh nghiệp mọi cỡ và có chủ nhân là người gốc thiểu số, sẽ được 
nhận thêm ngân quỹ để mướn thêm nhân viên nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho khách 
hàng đang đối phó với dịch bệnh COVID-19.  Không phải mọi tiểu bang đều có MBDC.  Để tìm 
đến một trung tâm nào đó phục vụ cho khu vực của quý vị, xin vào thăm trang nhà này.  
 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
CÂU HỎI: Tôi có cần phải trả tiền cho dịch vụ tư vấn và huấn luyện từ các trung tâm 

SBDC, WBC, và MBDC hay không? 
Trả lời: Các tổ chức đối tác này cung cấp tư vấn miễn phí và dịch vụ huấn luyện với lệ phí 

thấp.  Những khoản ngân quỹ mà Quốc Hội Hoa Kỳ vừa cung cấp thêm sẽ giúp 
cho các dịch vụ này được tiếp tục.  Dịch vụ tư vấn SCORE luôn là miễn phí. 
 

CÂU HỎI: SBDC là gì? 
Trả lời:  
 

Các địa điểm SBDC nằm trong một hệ thống mạng lưới quốc gia của gần 1,000 
trung tâm tọa lạc tại các trường đại học danh tiếng, các cơ quan phát triển kinh 
tế của tiểu bang và các cơ quan đối tác tư nhân.  Họ cung cấp dịch vụ tư vấn và 
huấn luyện đến với các doanh nghiệp mới và cũ.  Mỗi tiểu bang đều có một 
trung tâm chính, dẫn đầu và phối hợp các dịch vụ đặc biệt cho tiểu bang đó, và 
quý vị có thể tìm thấy bằng cách bấm vào đường link phía trên.  Để biết thêm về 
các trung tâm SBDC, vào thăm trang nhà https://americassbdc.org/about-us/. 
 

CÂU HỎI: WBC là gì và có phải chỉ dành cho phụ nữ? 
Trả lời:  
 

Các trung tâm WBC nằm trong một hệ thống mạng lưới toàn quốc Hoa Kỳ với 
trên 100 trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn trực tiếp, huấn luyện, giao tế, hội 
thảo, và hỗ trợ kỹ thuật cũng như tư vấn cho các doanh nhân với nhiều đề tài 
phát triển kinh tế khác nhau.  Ngoài phụ nữ ra, các trung tâm WBC còn có trách 
nhiệm phục vụ nhu cầu của các doanh nhân thuộc các cộng đồng thiếu phục vụ, 

Hỏi và đáp tiếp tục trên trang tiếp theo! 
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bao gồm các doanh nhân có thu nhập thấp.  Các trung tâm này thường có thời 
gian hoạt động uyển chuyển để đáp ứng nhu cầu của khách hàng đa dạng.  Để 
biết thêm về các trung tâm WBC, vào thăm trang nhà https://www.awbc.org/. 
 

CÂU HỎI: Dịch vụ tư vấn SCORE là gì? 
Trả lời: SCORE cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh miễn phí và kín đáo qua một mạng 

lưới thiện nguyện viên với trên 10,000 chuyên gia kinh doanh.  Quý vị có thể gặp 
gỡ với một người tư vấn trên mạng.  Hãy vào đây để tìm hiểu thêm. 
 

CÂU HỎI: MBDC phục vụ cho ai? 
Trả lời:  
 

Các trung tâm MBDC là chọn lựa tốt cho các doanh nghiệp có chủ nhân thuộc 
cộng đồng thiểu số (bao gồm các chủ doanh nghiệp gốc Da Đen, Tây Ban 
Nha/Hispanic, Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương, và Người Mỹ Bản Xứ/Da 
Đỏ), đặc biệt là đối với những doanh nghiệp muốn tiến vào thị trường mới, tại 
trong nước hoặc quốc tế, và muốn phát triển tầm cỡ. 
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Contracting 
Ký kết hợp đồng. 

 
Nếu quý vị là người có ký kết hợp đồng với chính phủ, Quốc Hội Hoa Kỳ có cung cấp một số cách 
để trợ giúp và bảo vệ cho doanh nghiệp của quý vị.  Các cơ quan chính quyền sẽ có thể sửa đổi 
thời hạn và điều kiện trong hợp đồng và bồi hoàn chi phí cho các nhà thầu ở mức tỷ lệ thanh 
toán lên đến 40 giờ đồng hồ mỗi tuần dành cho bất kỳ sự nghỉ phép có lương nào, bao gồm 
nghỉ bệnh.  Những nhà thầu hội đủ điều kiện là những ai có nhân viên hoặc nhà thầu phụ không 
thể thi hành công việc làm tại nơi làm việc và không thể làm việc từ xa vì sự đóng cửa của các 
cơ sở chính quyền liên bang liên quan đến dịch bệnh COVID-19.  
 
Nếu quý vị cần thêm sự trợ giúp, vui lòng liên lạc với trung tâm phát triển tiểu thương Small 
Business Development Center, trung tâm Women’s Business Center, và phân hội tư vấn SCORE 
tại địa phương quý vị, hoặc liên lạc với SBA District Office.  Quý vị cũng nên làm việc với nhân 
viên ký kết hợp đồng của cơ quan chính quyền mà quý vị có hợp đồng với, cũng như văn phòng 
Office of Small and Disadvantaged Business Utilization (OSDBU) của cơ quan đó. 
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Small Business Tax Provisions 
Các Điều Khoản Về Thuế Tiểu Thương 

 
Employee Retention Credit for Employers Subject to Closure or Experiencing Economic Hardship 
Điểm tín dụng cho việc giữ chân nhân viên dành cho các chủ doanh nghiệp đang có thể đóng cửa hoặc 
đang gặp khó khăn kinh tế 
 
Điều khoản này sẽ hoàn trả lại một khoản điểm tín dụng thuế trả lương nhân viên bằng 50 phần 
trăm số tiền lương mà chủ doanh nghiệp hội đủ điều kiện đã trả cho một số nhân viên trong 
thời gian dịch bệnh COVID-19.  Điểm tín dụng này sẽ có cho các chủ doanh nghiệp, bao gồm các 
tổ chức bất vụ lợi, với các hoạt động doanh nghiệp bị đình chỉ hoàn toàn hay một phần vì lý do 
chính phủ ra lệnh giới hạn thương mại, đi lại, hoặc tụ họp thành nhóm.  Điểm tín dụng này cũng 
sẽ được cung cấp đến cho các chủ doanh nghiệp trong trường hợp thu nhập trong quý của họ bị 
giảm thiểu 50 phần trăm, dựa trên con số báo cáo hàng năm.  
 
Tiền lương của nhân viên bị cho nghỉ việc hoặc bị giảm thiểu thời gian làm việc vì lý do chủ 
doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc gặp phải khó khăn kinh tế cũng hội đủ điều kiện cho điểm tín 
dụng này.  Đối với các chủ doanh nghiệp với 100 nhân viên toàn thời hoặc ít hơn, số tiền lương 
của tất cả nhân viên đều hội đủ điều kiện, bất kể là có một nhân viên nào bị nghỉ việc hay 
không.  Điểm tín dụng này được áp dụng cho tiền lương và các tiền chi trả nhân viên, bao gồm 
phúc lợi y tế, và được áp dụng cho số tiền $10,000 đầu tiên trong số khoản tiền lương mà chủ 
doanh nghiệp chi trả cho một nhân viên hội đủ điều kiện.  Những tiền lương này không bao 
gồm những số tiền đã được tính trong chương mục dành cho mục đích trả lương cần thiết cho 
trường hợp nghỉ phép bệnh hoặc nghỉ phép gia đình theo quy định, cũng như không áp dụng 
đối với tiền lương đã được ấn định trong chương mục dành cho chủ doanh nghiệp cho trường 
hợp nghỉ phép gia đình và nghỉ phép y tế (IRC sec. 45S).  
 

• Điểm tín dụng này không có cho các chủ doanh nghiệp đang nhận trợ giúp qua chương 
trình bảo vệ tiền lương Paycheck Protection Program.  Điểm tín dụng này được cung 
cấp cho đến hết ngày 31 tháng 12, năm 2020.  

 
Delay of Payment of Employer Payroll Taxes 
Trì hoãn trả thuế tiền lương của chủ doanh nghiệp 
 
Điều khoản này cho phép người đóng thuế trì hoãn trả một phần của một số thuế tiền lương 
(payroll taxes) của chủ doanh nghiệp cho đến hết năm 2020, với tất cả số tiền thuế thiếu của 
năm 2020 sẽ phải được trả trong hai lần với số tiền bằng nhau theo định kỳ, một lần vào cuối 
năm 2021, và một lần khác vào cuối năm 2022.  Các khoản thuế tiền lương (payroll taxes) có thể 
được trì hoãn bao gồm phần thuế FICA của chủ doanh nghiệp, phần thuế Railroad Retirement 
của chủ doanh và đại diện nhân viên (có thể được quy kết vào mức thuế FICA của chủ doanh 
nghiệp), và một nửa của tiền thuế SECA. 
 

• Sự trì hoãn này không được áp dụng đối với chủ doanh nghiệp đang nhận trợ giúp 
qua chương trình bảo vệ tiền lương Paycheck Protection Program. 


