
 

 

 

Quận Fairfax trân trọng công bố Quỹ Vốn vay nhỏ phục hồi các doanh nghiệp nhỏ 

Đơn vay vốn được bắt đầu từ ngày ngày 28 tháng 4 

Hôm nay, Hội đồng giám sát quận Fairfax đã công bố một quỹ trị giá 2,5 triệu đô la để hỗ trợ phục hồi 

cho các doanh nghiệp nhỏ thông qua các khoản vay với số tiền nhỏ và các chương trình tư vấn kinh cần 

thiết. Quỹ phục hồi COVID-19 dành cho các doanh nghiệp nhỏ của Quận Fairfax sẽ cung cấp cho các 

doanh nghiệp đủ điều kiện số tiền vay lên tới 20.000 đô la, với lãi suất 0%, có thể được sử dụng chi trả 

cho các chi phí hoạt động quan trọng để bù đắp một số tác động của việc ngừng hoạt động. Quỹ phục 

hồi sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xác định các chương trình liên bang hoặc địa phương tối ưu, 

nơi có thể cung cấp thêm các cứu trợ. Các đơn vay vốn sẽ được chấp nhận bắt đầu từ ngày 28 tháng Tư. 

Tiền gốc trả cho chương trình các khoản vay nhỏ này sẽ được gửi vào một quỹ cho vay quay vòng, để 

tiếp tục cung cấp vốn tăng trưởng cho các doanh nghiệp nhỏ trong giai đoạn phục hồi và hơn thế nữa. 

Quỹ này, ngoài các khoản cho vay thảm họa kinh tế liên bang CARES (EIDL) và Chương trình bảo vệ tiền 

lương (PPP), được thiết kế để giúp các doanh nghiệp vượt qua các khó khăn hiện tại và được định vị để 

tiếp tục hoạt động trong tương lai. Một thành phần quan trọng của chương trình vốn vay nhỏ Quận 

Fairfax là cung cấp các chương trình tư vấn kinh doanh có liên quan, là một phần của quy trình nộp đơn 

vay vốn và sẽ tiếp tục trong suốt thời gian vay để thông báo và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ khi họ truy 

cập chương trình tốt nhất cho tình huống của họ. 

Các doanh nghiệp nhỏ chiếm 94% cơ sở kinh doanh và chiếm gần một phần ba số việc làm trong cộng 

đồng của chúng tôi, Chủ tịch Hội đồng giám sát quận Fairfax Jeffrey C. McKay cho biết. Có một số 

chương trình Liên bang có sẵn ngay bây giờ để giúp các doanh nghiệp nhỏ tồn tại. Tài trợ vốn vay nhỏ 

Quận Fairfax và chương trình tư vấn hỗ trợ kinh doanh là bổ sung cho các chương trình đó. Chúng tôi 

nhận thấy các doanh nghiệp nhỏ rất quan trọng đối với sự thịnh vượng của cộng đồng và sự phục hồi 

kinh tế của Quận. 

Thông qua quan hệ đối tác hiện có với Quận, Hiệp hội Đối tác Kinh doanh Cộng đồng (CBP) sẽ điều hành 

chương trình và lãnh đạo một mạng lưới để cung cấp các chương trình tư vấn kinh doanh nhỏ. Quận đã 

chọn làm việc với tổ chức phi lợi nhuận này vì đây là Tổ chức tài chính phát triển cộng đồng (CDFI) tại 

Quận Fairfax và tích luỹ được các kiến thức cũng như kinh nghiệm cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ. 

Các khoản vốn vay nhỏ sẽ sàng triển khai thông qua CBP cho các các doanh nghiệp “hoạt động vì lợi 

nhuận” với một hoặc nhiều địa điểm thương mại tại Quận Fairfax, bao gồm cả địa điểm kinh doanh 

chính. Người nộp đơn phải có ít hơn 50 nhân viên, đã kinh doanh được hơn 2 năm và có Giấy phép Kinh 

doanh, Giấy phép Chuyển môn và Nghề nghiệp (BPOL) hợp lệ để đủ điều kiện vay vốn. Các khoản vay có 

thể được sử dụng để trang trải vốn lưu động, thiết bị, tiền thuê nhà, thanh toán nợ và các chi phí hoạt 

động khác. 

Ngoài việc giúp các doanh nghiệp phục hồi (hoặc tiếp tục kinh doanh), mục tiêu của Fairfax County là để 

có được càng nhiều công ty được phổ biến về các lựa chọn cho vay có sẵn cho họ. Do đó, quận sẽ tiếp 

thị điều này thông qua các kênh thông tin thông thường và cũng tiếp cận cụ thể với các chủ sở hữu công 

ty nói các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. 



 

 

Chương trình này được tạo ra bởi Hội đồng giám sát quận Fairfax và được tài trợ từ Cục dự trữ cơ hội 

kinh tế. Hội đồng đã tạo ra dự trữ để kích thích tăng trưởng kinh tế và tạo lập các khoản đầu tư kinh tế 

chiến lược. Cơ quan Sáng kiến Kinh tế sẽ giám sát và quản trị chương trình vốn vay nhỏ này. Để biết 

thêm thông tin, hãy truy cập trang web của Quận Fairfax hoặc liên hệ với Cơ quan Sáng kiến Kinh tế tại  

Econominitiatives@fairfaxcounty.gov hoặc gọi 703-324-5171. 

 


