
Quỹ Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ của 
Portland 

Quỹ Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ của Portland sẽ cung cấp các khoản tài trợ và các 
khoản cho vay không lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ ở Portland đang trải 
qua khó khăn liên quan đến dịch COVID-19. 

Mục tiêu của quỹ tài trợ này là cung cấp các khoản cứu trợ ngay lập tức bằng cách 
giúp chủ doanh nghiệp duy trì việc kinh doanh của doanh nghiệp và giữ chân nhân 
viên của họ như một cầu nối hỗ trợ trước khi các nguồn trợ giúp bổ sung của liên 
bang và tiểu bang sẵn có trong những tháng tới. 

Prosper Portland hy vọng sẽ cung cấp 1 triệu đô la trong quỹ tài trợ có sẵn cho các 
doanh nghiệp trong cộng đồng bị ảnh hưởng thông qua các khoản tài trợ cứu trợ 
khẩn cấp này. 

Prosper Portland sẽ quản lý quy trình nộp đơn và lựa chọn người nhận các khoản 
trợ cấp khẩn cấp này. Chúng tôi sẽ sử dụng các tiêu chí cụ thể để ưu tiên hỗ trợ 
cho các doanh nghiệp dễ bị ảnh hưởng nhất. 

Các đối tác của Development Financial Institutions (CDFI, Tổ chức Tài chính Phát 
triển Cộng đồng) sẽ xử lý các khoản thanh toán tài trợ khi người nộp đơn được 
chọn để đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình giải ngân. 

Prosper Portland đang làm việc với các đối tác tài trợ tư nhân, công cộng và từ 
thiện để có thêm hỗ trợ bổ sung cho các doanh nghiệp. 

Các mốc thời gian 

Thứ Hai, 30 Tháng Ba: Mở cửa đăng ký 

Thứ Tư, 1 Tháng Tư, 2020: Ngừng nhận đơn đăng ký 

Thứ Ba, 7 Tháng Tư: Chọn người được nhận tài trợ 

Thứ Sáu, 10 Tháng Tư: cung cấp khoản tài trợ 



Sự Bình đẳng luôn được Ưu tiên trong các 
Nguyên tắc Hướng dẫn 
Thành phố Portland cam kết tập trung vào bình đẳng chủng tộc trong các phản ứng 
của chúng tôi đối với COVID-19. Nhận thấy rằng những Người da đen, Người bản xứ 
và Người da màu, người khuyết tật và người nghèo thường bị ảnh hưởng không cân 
xứng, Thành phố Portland đang dành các nguồn tài trợ và tạo ra các hệ thống hỗ trợ 
để đảm bảo cuộc khủng hoảng này không làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng 
hiện có. Chúng tôi cũng thừa nhận rằng cộng đồng Người châu Á/Gốc Đảo Thái Bình 
Dương đã bị ảnh hưởng đặc biệt bởi sự phân biệt chủng tộc và bài ngoại ngày càng 
tăng kể từ khi cuộc khủng hoảng này bắt đầu. 

Ba nguyên tắc hướng dẫn sự phát triển của Quỹ Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ của 
Portland cũng như việc xem xét các nỗ lực ngắn hạn hơn nữa để hỗ trợ sự ổn định 
kinh tế: 

1. Ưu tiên hỗ trợ cho những người dễ bị ảnh hưởng nhất, với trọng tâm là bình
đẳng chủng tộc

Quỹ Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ của Portland cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp 
nhỏ trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các yêu cầu sức khỏe cộng đồng về 
COVID-19 cần thiết và ưu tiên các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Người da đen, 
Người bản xứ và Người da màu và/hoặc phụ nữ và nhân viên. Gia đình người da 
trắng có mức tài sản trung vị gấp 41 lần so với mức tài sản trung vị của gia đình 
người Mỹ gốc Phi hoặc Thổ dân Mỹ và gấp 22 lần so với gia đình Gốc La tinh. Phân 
biệt chủng tộc có hệ thống và định kiến về giới tính hạn chế hơn nữa khả năng tiếp 
cận vốn; khoản vay quy mô trung bình cho doanh nghiệp do nữ giới làm chủ ít hơn 
31% so với doanh nghiệp do nam giới làm chủ. Trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế, 
khoảng cách giàu nghèo và hạn chế trong việc tiếp cận vốn tạo ra rào cản để bắt đầu 
hoặc phát triển một doanh nghiệp; nó có thể tạo ra một khoản chi phí tài chính 
khủng khiếp cho các chủ doanh nghiệp và nhân viên của họ trong thời kỳ suy thoái 
kinh tế. 



 
2. Hành động nhanh chóng. Tận dụng các mạng lưới và tài sản hiện có 
 
Để cung cấp các nguồn trợ giúp nhanh chóng, quá trình để phát triển và hoàn thiện 
đề xuất này cần kết hợp với ý kiến đóng góp của các mạng lưới và các cơ quan tư vấn 
tập trung vào vốn chủ sở hữu hiện có, các nhà lãnh đạo từ các thành phố khác và các 
đối tác tài chính. Các đối tác từ Inclusive Business Resource Network (Mạng lưới 
Nguồn trợ giúp Doanh nghiệp Toàn diện), Neighborhood Prosperity Network (Mạng 
lưới Khu phố Thịnh vượng), các phòng đa văn hóa và CDFI cung cấp ý kiến đóng góp 
về yêu cầu hội đủ điều kiện, các nhu cầu kinh doanh khẩn cấp, các điều khoản của 
khoản tài trợ và cho vay, và năng lực tổ chức. Kết quả của việc đóng góp ý kiến này là 
đề xuất đưa ra một mô hình dựa trên các ưu tiên bình đẳng chủng tộc, tận dụng cơ 
sở hạ tầng triển khai đáng tin cậy và thanh thoát của các đối tác CFDI tại địa phương 
của chúng tôi.  

 
3. Tạo sự khác biệt thông qua hành động, hợp tác và hỗ trợ 
 
Quỹ Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ tìm cách tận dụng các thế mạnh tương ứng giữa 
Prosper Portland và các mạng lưới đối tác. Prosper Portland sẽ kết hợp kiến thức 
chuyên môn của mình trong việc phát triển chương trình tài trợ với cơ sở hạ tầng 
đáng tin cậy của đối tác nhằm giải ngân tiền tài trợ một cách nhanh chóng. Bài học từ 
các thành phố lớn khác cho thấy số lượng đơn xin tài trợ nhiều sẽ vượt quá số tiền 
khả dụng. Biết rằng nhu cầu sẽ vượt quá các nguồn trợ giúp khả dụng, nhân viên dự 
định sẽ tham gia thảo luận với Hội đồng Kinh tế và Bình đẳng Chủng tộc trong những 
ngày tới để tiếp tục tinh chỉnh các tiêu chí ưu tiên.  

 

Tài trợ Quỹ Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ 
($2,000 đến tối đa $10,000) 
 
 
Cấp Quỹ tài trợ Chung Bình đẳng và Ưu tiên các Doanh nghiệp Dễ bị Tổn thương 
 



• Các doanh nghiệp đang phải đối mặt và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các yêu cầu sức
khỏe cộng đồng về COVID-19 mới và/hoặc đã giảm 25% doanh thu trở lên kể từ
ngày 1 Tháng Hai, 2020

• Các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Người da đen, Người bản xứ và Người da màu
và/hoặc phụ nữ

• Các doanh nghiệp mà các nguồn trợ giúp này sẽ giúp họ duy trì công việc kinh
doanh

• Các doanh nghiệp tiếp tục trả lương cho nhân viên và/hoặc cung cấp bảo hiểm sức
khỏe và bảo hiểm khác trong mùa dịch COVID-19

Quy trình Chọn lựa và Giải ngân 

• Quy trình nộp đơn trực tuyến đơn giản được quản lý bởi Prosper Portland
• Prosper Portland sẽ sử dụng các tiêu chí đã được thiết lập và xem xét kỹ lưỡng để

xếp các đơn xin trợ cấp đủ điều kiện theo thứ tự ưu tiên
• Các mốc thời gian Tài trợ

o Ký hợp đồng với các đối tác giải ngân (25-30 Tháng Ba)
o Mở đăng ký vào Thứ Hai ngày 30 Tháng Ba
o Chúng tôi sẽ ngừng nhận đơn đăng ký vào Thứ Tư ngày 1 Tháng Tư
o Chọn người được nhận trợ cấp vào Thứ Ba ngày 7 Tháng Tư và kết nối với các

đối tác giải ngân
o Cung cấp khoản tài trợ vào Thứ Sáu ngày 10 Tháng Tư

Các đối tác giải ngân và cố vấn doanh nghiệp thông qua Inclusive Business Resource 
Network (Mạng lưới Nguồn trợ giúp Doanh nghiệp Toàn diện) sẽ làm việc với người 
nhận tài trợ/vay để xác định chiến lược ổn định và sử dụng các quỹ tài trợ cho hầu 
hết các chi phí quan trọng, lưu ý các lĩnh vực mà các quỹ cứu trợ thiên tai khác hoặc 
các sản phẩm hoặc giải pháp tài chính khác có thể phù hợp hơn các khoản hỗ trợ (ví 
dụ thỏa thuận gia hạn thanh toán cho thuê với chủ nhà, khoản vay với lãi suất thấp 
thông qua SBA, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, v.v.). 

Điều kiện Hội đủ 

Thành phố Portland đầu tư 2 triệu đô la cho các khoản vay và trợ cấp sẽ được tài trợ 
như sau: 



• 1 triệu đô la từ quỹ hoạt động chung của Thành phố Portland dành cho khoản tài
trợ tối đa $10,000 cho các doanh nghiệp nhỏ ở Portland
o Tối đa $5,000 cho các doanh nghiệp mà chủ sở hữu là nhân viên duy nhất và các

doanh nghiệp làm việc tại nhà hoặc không có tiền thanh toán tiền thuê bất động
sản

o Tối đa $10,000 cho tất cả các doanh nghiệp hội đủ điều kiện khác
• 1 triệu đô la từ các quỹ tài trợ cho Khu vực Doanh nghiệp của Prosper Portland

cho các khoản vay không lãi suất lên tới $50,000

Các Doanh nghiệp Không Đủ Điều Kiện 

• Doanh nghiệp nhượng quyền (franchise) quốc gia
• Doanh nghiệp nhượng quyền thuộc sở hữu địa phương với nhiều hơn ba địa 

điểm
• Các doanh nghiệp hoặc cá nhân có doanh thu chính được tạo ra từ tài sản cho 

thuê/tài sản tạo ra lợi tức
• Các tổ chức phi lợi nhuận

Các yêu cầu 

• Doanh nghiệp phải đáp ứng một trong những điều sau đây:
o Các doanh nghiệp phục vụ công chúng (ví dụ: cửa hàng bán lẻ, quán cà phê, dịch

vụ thực phẩm) và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các yêu cầu sức khỏe cộng đồng
mới liên quan đến đại dịch COVID-19.

o Doanh nghiệp đã trải qua sự sụt giảm doanh thu từ 25% trở lên kể từ ngày 1
Tháng Hai, 2020 (ví dụ: doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp, liên quan đến văn
phòng, ngành thương mại).

• Tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp đạt 2 triệu đô la trở xuống
• Doanh nghiệp phải có từ 50 nhân viên trở xuống
• Địa điểm chính của doanh nghiệp phải nằm trong  Thành phố Portland
• Doanh nghiệp đã được đưa vào hoạt động và tuân thủ các yêu cầu đăng ký của

Tiểu bang Oregon vào hoặc trước ngày 1 Tháng Bảy, 2019. (Các Chủ sở hữu Doanh



nghiệp tư nhân hoạt động dưới tên chủ sở hữu không bắt buộc phải đăng ký với 
Tiểu bang Oregon).  

 

SẮP CÓ:  
Vay Vốn Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ  
(lên tới $50,000) 
 
	
	
Các Yêu cầu Hội Đủ Điều Kiện Vay Bổ sung 

• Doanh nghiệp phải đăng ký với Thành phố Portland vào hoặc trước ngày 1 
Tháng Bảy, 2019  

• Tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp đạt 5 triệu đô la trở xuống  

• Nguồn thu nhập chính của chủ sở hữu là thu từ doanh nghiệp (hơn 50% thu 
nhập hàng tháng phải đến từ doanh nghiệp)  

	
	
Ưu tiên cho vay (ngoài các ưu tiên chung ở trên) 
	

• Bảo toàn công việc, đặc biệt đối với Người Da màu (POC), phụ nữ, các cá nhân có 
thu nhập thấp và các cá nhân ở Đông Portland và các khu vực dịch vụ của 
Neighborhood Prosperity Network  

• Các doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp  
• Các doanh nghiệp trả cho nhân viên $15/giờ trở lên và sẽ sử dụng các nguồn trợ 

giúp để duy trì mức công ăn việc làm  

	
	
Các Kỳ hạn của Khoản vay 
	



• Kỳ hạn 3 hoặc 5 năm, lãi suất 0%  
• Thanh toán trả chậm trong 12 tháng  
• Lưu ý: thời hạn cho vay 5 năm sẽ được cung cấp cho các doanh nghiệp sử dụng 

khoản vay này nhằm giữ chân nhân viên và/hoặc tiếp tục trả phí bảo hiểm y tế  
• Dư nợ cho vay phải trả vào thời điểm cuối của kỳ. Nếu không, lãi suất có thể cộng 

dồn lên mức 8% cho đến khi số dư được trả hết.  

	
	
Quy trình Chọn lựa và Giải ngân  
	
Chúng tôi dự kiến sẽ sử dụng một quy trình tương tự như cách tiếp cận được xác 
định ở trên. Các mốc thời gian và chi tiết sẽ được hoàn thiện trong tương lai gần với 
sự kết hợp của các đối tác tài trợ và quản lý quan trọng.  

	
	
 
 
Nghiêm cấm Sử dụng 
	
Các nguồn tài trợ từ cả quỹ tài trợ và vốn vay không được sử dụng cho mục đích cá 
nhân hoặc những thứ bị cấm bởi liên bang (trừ cần sa hợp pháp), tiểu bang, luật 
pháp địa phương hoặc quy định.  

 

 

 


