
 

Chương trình Bảo vệ Tiền lương đã nhận được Ngân quỹ Mới                     
và Mở rộng Tư cách Tham gia cho các Doanh nghiệp Nhỏ 

Chương trình Bảo vệ Tiền lương 

Chương trình Bảo vệ Tiền lương  (PPP) là một khoản vay nhằm mục đích trực tiếp khích lệ các doanh nghiệp  
nhỏ giữ lại những người lao động của họ trong bảng lương . Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) sẽ xóa các 
khoản nợ nếu như tất cả các tiêu chí lưu giữ nhân viên được đáp ứng cũng như các khoản ngân quỹ được sử 
dụng cho những khoản phí tổn hợp cách. 

Bạn có thể nộp đơn xin thông qua bất cứ bên cho vay thuộc diện SBA 7(a) hiện hữu hoặc thông qua bất cứ tổ  
chức nhận tiền gửi nào được liên bang bảo hiểm, bất cứ nghiệp đoàn tín dụng được liên bang bảo hiểm và 
bất cứ tổ chức nào thuộc Hệ thống Tín dụng Nông nghiệp đang tham gia chương trình. Bạn nên xin tư vấn với 
bên cho vay tại địa phương của bạn để biết bên ấy có tham gia chương trình hay không . Để tìm một bên cho  
vay gần khu vực của bạn, hãy nhấp chuột vào đây để có công cụ tìm kiếm trực tuyến Bên Cho  vay Phù hợp  
với Chương trình SBA. 

Những điều Bạn cần Biết 

• Chương trình Cho vay Hỗ trợ Thảm họa Thiệt hại Kinh tế (EIDL) của SBA đã được cấp phép lại cho đến 
ngày 31 tháng 12 năm 2021 hoặc cho đến khi các khoản ngân quỹ không còn nữa.  

• Các đơn xin tham gia Chương trình EIDL được tiến hành trực tuyến và có thể được tìm thấy tại đây. 
• Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) đã được gia hạn đến ngày 31 tháng 03 năm 2021. 

• Hiện nay, tư cách tham gia bao gồm một khoản vay PPP có thể xóa nợ thứ hai dành cho các doanh 
nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận có tối đa 300 nhân viên và đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. 

• Một khoản dành sẵn cho các doanh nghiệp rất nhỏ chỉ có tối đa 10 nhân viên và cho các doanh nghiệp 
nhỏ tại những khu vực đang chịu khốn khó.  

• Cho phép các doanh nghiệp nhỏ trong ngành nhà hàng và khách sạn nhận các khoản thưởng lớn hơ n 
gấp 3,5 lần tổng số tiền bảng lương  tháng trung bình. 

• Quy trình xóa nợ đơn giản hóa dành cho các khoản vay theo chương trình PPP có giá trị cao nhất là 
150.000$. 

Các Câu hỏi Bổ sung & Dịch vụ Ngôn ngữ 

Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ: Để biết thêm thông tin về Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA),xin vui 
lòng ghé qua trang web của họ: www.sba.gov và chọn ngôn ngữ phù hợp với bạn bằng cách nhấp vào nút  
"Translate" (Dịch). 

Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ Washington: Để tìm hiểu thêm về các hội thảo trực tuyến về nộp 

đơn xin vào chương trình PPP hoặc để gặp gỡ một nhà tư vấn doanh nghiệp bảo mật và miển phí, xin vui lòng  

liên hệ với Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ Washington tại trang web của họ, www.wsbdc.org hoặc gọi 

điện thoại theo số (833) 492-7232. 

Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn hoặc gặp khó khăn khi tiếp cận bất cứ chương trình nào nêu trên, xin đừng ngại liên 

hệ với đội ngũ nhân viên của tôi tại Thomas Mayo tại địa chỉ Thomas.Mayo@mail.house.gov. 

Lưu ý: Các thông tin này có thể thay đổi theo pháp chế mới hay các quy định bổ sung từ Bộ Ngân khố hay Cục SBA. 

https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/lender-match
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/lender-match
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/economic-injury-disaster-loans
https://covid19relief.sba.gov/#/
http://www.sba.gov/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.wsbdc.org&d=DwMFaQ&c=L93KkjKsAC98uTvC4KvQDdTDRzAeWDDRmG6S3YXllH0&r=tBS2X1JPH-2mui4L1vmcHuwlrT7kAaATRnhJqpV4amc&m=XJTRsj2ubVMaYJRcMEMnqIaWC28J4YWtkAQiyTvdxos&s=DeRzEMokLePcoF66Rv2l7neG3SSfpBO3CS4vmHjTGSA&e=
mailto:Thomas.Mayo@mail.house.gov

