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Mẹo tìm kiếm ngân khoảng tài trợ trong mùa dịch COVID-19, tránh những 
nơi cho vay tiền lời cao bất hợp pháp. 
 
Khi tìm kiếm nguồn vốn, điều quan trọng là phải biết những gì cần tìm để tránh những nơi cho vay tiền bất hợp 
pháp.  Có nhiều người cho vay đang tìm cách phục vụ các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn ngay bây 
giờ. Không phải tất cả các nơi cho doanh nghiệp nhỏ vay tiền đều được kiểm soát và quy định bởi chính phủ 
liên bang. Một số người xấu có thể lợi dụng điều này để làm hại cho các doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu mượn 
tiền khẩn cấp. Một số người đang cố gắng để lừa đảo các chủ doanh nghiệp nhỏ bằng cách cung cấp các dịch 
vụ cứu trợ của chính phủ. Ngoài ra, các chương trình cho vay không được kiểm soát và quy định bởi chính 
phủ liên bang còn bao gồm các dịch vụ cho vay truyền thống, dịch vụ cho vay trực tuyến, dịch vụ cho vay của 
nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho vay ứng trước tiền mặt của thương gia và các loại dịch vụ cho vay ngắn 
hạn khác. Bạn cũng nên cần hiểu vài trò của các nhà môi giới dịch vụ cho vay trong quá trình này. Một người 
môi giới dịch vụ cho vay không phải là người cho vay. Họ đóng vài trò là một bên thứ ba, giới thiệu doanh 
nghiệp của bạn cho một người cho vay tiền để hưởng tiền lệ phí dịch vụ và hoa hồng. 
 
Nếu doanh nghiệp nhỏ của bạn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và bạn đang trong quá trình tìm kiếm nguồn tài 
trợ, dưới đây là một số mẹo và thông tin quan trọng để giúp bạn điều hướng quy trình tìm nguồn tài trợ và 
tránh người cho vay lãi nặng. 
 
Nếu tìm kiếm nguồn tài trợ thông qua Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ 
Hoa Kỳ (SBA) 
 

• Tất cả các khoản cho vay thảm họa kinh tế (EIDL) được phân phối thông qua SBA; không có nơi nào khác 
được phép phân phối khoản cho vay thảm họa kinh tế (EIDL). Hãy tránh xa bất kỳ những nơi nào ngoại 
trừ SBA để xin cung cấp cho bạn khoản vay thảm họa kinh tế SBA EIDL. 

• SBA sẽ không liên lạc với bạn về khoản vay 7(a) và các khoản vay hoặc trợ cấp theo hình thức PPP hoặc 
EIDL. Nếu bạn được liên lạc bởi một ai đó tự xưng là từ SBA, bạn nên coi chừng mình bị lừa đảo. 

• Nếu bạn được liên hệ bởi một người hứa sẽ giúp bạn nhận được phê duyệt khoản vay SBA, nhưng yêu 
cầu bạn phải trả tiền lệ phí hoặc cho bạn vay một tiền với tiền lời cao trong thời gian chờ đợi giấy tờ, bạn 
nên coi chừng mình bị gian lận. 

• Các khoản vay của Chương trình Bảo vệ Tiền Lương Nhân Viên PPP sẽ được cung cấp thông qua những 
nơi được phép cho vay tiền trong chương trình 7(a). SBA đang mở rộng số lượng những nơi được phê 
duyệt có thể thực hiện các khoản vay PPP. Nếu nghi ngờ về tính đủ điều kiện của người cho vay tiền 
PPP, hãy liên hệ văn phòng quận SBA tại địa phương của bạn để được xác nhận. 

• Ban không phải trả tiền lệ phí liên quan đến việc đăng ký hoặc đóng khoản vay tiền theo hình thức PPP 
hoặc EIDL. Người cho vay tiền sẽ nhận tiền lệ phí từ chính phủ. 

• Nếu bạn đang trong quá trình đăng ký xin vay tiền từ SBA và nhận được thư điện tử yêu cầu bạn gởi 
thông tin cá nhân, bạn cần kiểm chứng là mã số hồ sơ trong thư điện tử đúng với mã số hồ sơ trong đơn 
xin đăng ký vay tiền SBA của bạn. 

Hãy vào trang mạng sau đây để biết thêm thông tin: https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-
scams-fraud-alerts 
 

Nếu bạn có một câu chuyện kinh nghiệm về kinh doanh nhỏ tìm nguồn tài chính, hãy cho các doanh nghiệp 
nhỏ khác được biết!   Bạn hãy đến thăm trang khảo sát của chúng tôi tại trang nhà: 
https://www.surveymonkey.com/r/5F2VKFG 

 

https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://www.surveymonkey.com/r/5F2VKFG
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Khi tìm kiếm nguồn vốn khác 
Trước khi bạn nộp đơn xin vay tiền, điều quan trọng là bạn phải hỏi đúng câu hỏi của bất kỳ người cho vay 
hoặc môi giới nào.  Dưới đây là một danh sách kiểm tra để hướng dẫn bạn trong quá trình xin vay tiền. Để biết 
thêm lời khuyên và hướng dẫn, hãy truy cập vào trang nhà của chúng tôi tại https://www.Venturize.org. 

Danh mục 
 

� Lãi suất hàng năm hoặc APR là gì? Hãy lưu ý nếu bạn không nhận được câu trả lời thẳng. Biết lãi 
suất hàng năm của khoản vay của bạn sẽ cho phép bạn so sánh nó với các lựa chọn vay tiền khác 
của bạn. 
 

� Tất cả các khoản phí là gì? Có phải chúng được bao gồm trong lãi suất trích dẫn? Số tiền thanh toán 
là bao nhiêu và tần số? 

 

� Tổng số tiền trả nợ của khoản vay trong suốt thời gian vay nợ là bao nhiêu? 
 

� Nếu tôi trả trước, tôi có phải trả thêm bất cứ thứ gì ngoài số tiền gốc tôi đã vay không? Nếu vậy, cái gì 
là chi phí trả trước? Một số người cho vay có thể áp dụng lệ phí tài chính ngay cả khi bạn trả hết 
khoản vay sớm. Họ có thể giải thích đây là khoản chiết khấu trả trước. 

 

� Nếu tôi có một khoản vay thứ hai với bạn trong tương lai, liệu tôi có phải bị trả lệ phí hai lần? Đó là, tôi 
sẽ phải trả tiền bất kỳ khoản phí tài chính nào đối với tiền gốc của khoản vay trước đây của tôi? 

 

� Có bất kỳ thời hạn ngắn nào sẽ được áp đặt buộc tôi phải chấp nhận điều kiện vay nợ không? Bạn 
không nên bị áp lực hối thúc chấp nhận khoản vay nợ trong một thời gian ngắn hạn. 

 

� Bạn sẽ báo cáo thông tin trả nợ của tôi cho văn phòng tín dụng lớn để tôi có thể xây dựng tín dụng 
cho doanh nghiệp của mình không?   Bạn sẽ báo cáo thông tin tích cực cũng như tiêu cực?  Nếu tôi 
không thể trả nợ, bạn sẽ làm gì để lấy lại tiền cho vay? 

 

� Nếu làm việc với một nhà môi giới, hãy hỏi: 
 

� Lãi suất hàng năm hoặc APR của mỗi lựa chọn vay nợ bạn đang trình bày cho tôi là gì? 
 

� Những gì bạn, người môi giới, sẽ được trả tiền cho mỗi lựa chọn vay nợ, trả tiền đó bởi tôi hoặc bởi 
người cho vay? Bạn có được thêm tiền nếu tôi chọn vay nợ theo lựa chọn nào đó không? 

 

� Tôi có thể xem tóm tắt chung về loại khoản vay nợ mà người vay làm việc với bạn trước tôi không? 
Lãi suất trung bình là bao nhiêu? Có bao nhiêu người vay tiền từ ngân hàng? Có bao nhiều người 
vay tiền trung hạn từ trực tuyến? Có bao nhiều người vay tiền từ dịch vụ ứng trước tiên mặt hay 
vay nợ ngắn hạn? 

 
Chúng tôi cũng khuyến khích bạn làm quen với Dự Luật Cho Vay Tiền Doanh Nghiệp Nhỏ. Quyền, mà 
chúng tôi đã giúp lập ra như là một phần đóng góp của Liên Mình Cho Vay Kinh Doanh Có Trách 
Nhiệm. Đây là những quyền tài chính cơ bản mà chúng tôi tin rằng tất cả các doanh nghiệp nhỏ đều xứng 
đáng được hưởng trong hầu hết các trường hợp nhưng chưa được pháp luật bảo vệ.  
Chúng là những Quyền như sau: 
 

• Quyền định giá và điều khoản minh bạch 
• Quyền đối với các sản phẩm không lạm dụng 
• Quyền được bảo lãnh phát hành 
• Quyền đối xử công bằng từ các nhà môi giới 
• Quyền tiếp cận tín dụng toàn diện 
• Quyền thực hành thu thập công bằng  

 

Hãy vào trang mạng sau đây để biết thêm thông tin: http://www.borrowersbillofrights.org/bill-of-rights.html 

 
Tài liệu này được dịch với sự hợp tác của Liên minh Quốc gia về Phát triển Cộng đồng Người 
Mỹ Châu Á Thái Bình Dương (http://www.nationalcapacd.org) với một khoản tài trợ từ Quỹ 
Ewing Marion Kauffman.  

http://www.borrowersbillofrights.org/bill-of-rights.html
http://www.nationalcapacd.org/

