City of Minneapolis
Cơ Quan Phát Triển Kinh Tế và
Hoạch Định Cộng Đồng
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Các Chương Trình Trợ Giúp
Tiểu Doanh Nghiệp

KHÔNG CÓ cơ sở kinh
doanh nào
giống như cơ
sở kinh doanh
CỦA QUÝ VỊ!

Trợ Cấp Tài Chính

Thành Phố Minneapolis cung cấp nhiều chương
trình cho vay dành cho các tiểu doanh nghiệp.
Thành Phố cung cấp các chương trình vay tiền dành
cho các tổ chức và công ty có qui mô vừa và nhỏ,
đang phát triển và cần vay tiền với mức lãi suất hợp
túi tiền. Qua việc hợp tác với các hãng cho vay tư,
Thành Phố có thể cho các doanh nghiệp vay tiền để
mua và tu bổ các cơ sở kinh doanh, cải tiến nhà
thuê và dụng cụ sản xuất. Thành Phố cũng hợp tác
chặt chẽ với các cơ quan trợ giúp doanh nghiệp
trong cộng đồng hoặc kết hợp thêm các chương
trình cho vay của họ để đáp ứng nhu cầu về vay tiền
của các tiểu doanh nghiệp.

Hãy để Thành Phố
Minneapolis

Các chương trình vay tiền kinh doanh của Thành
Phố chủ yếu được bảo đảm bằng tài sản kinh doanh,
thường là dụng cụ hoặc bất động sản. Thường phải
có sự bảo đảm của cá nhân và mức lãi suất thay đổi
tùy thuộc vào chương trình.

Giúp cơ sở kinh doanh
của quý vị hoạt động
thành công.

Các chương trình cho vay này được thiết kế để giúp
từng tiểu doanh nghiệp và giúp nền kinh tế của
Thành Phố Minneapolis bằng cách duy trì và tăng
thuế, giữ và tạo thêm việc làm và giữ tiền lưu hành
trong nền kinh tế địa phương bằng cách cung cấp
hàng hóa và dịch vụ tại địa phương.

Để Biết Thêm Chi Tiết

Để biết thêm chi tiết hoặc để xin tham gia
các chương trình này, xin gọi số 612-673-5072
TTY 612-673-5154
Tất cả các chương trình và qui định hướng dẫn
đều có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Tờ thông tin này có sẵn dưới các dạng khác.
Tháng Ba 2005

Thành Phố Minneapolis
Cơ Quan Phát Triển Kinh Tế và
Hoạch Định Cộng Đồng
105 Fifth Ave. S. Suite 200
Minneapolis MN 55401-2534
www.ci.minneapolis.mn.us/cped

VIETNAMESE

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRÁI PHIẾU
DOANH THU KỸ NGHỆ

CHƯƠNG TRÌNH VAY VỚI MỨC LÃI
SUẤT HAI PHẦN TRĂM

Thành phố Minneapolis cung cấp bốn chương trình
riêng biệt liên quan tới trái phiếu doanh thu kỹ nghệ.
Các chương trình trái phiếu doanh thu kỹ nghệ giúp các cơ sở
thương mại vay vốn với mức lãi suất thấp, dài hạn và ở mức cố
định để mua đất, xây cất hoặc mua dụng cụ.

Các chương trình vay có mức lãi suất hai phần trăm cho các cơ
sở kinh doanh tại Minneapolis vay tiền với mức lãi suất thấp
hợp túi tiền. Ngoài việc giúp từng cơ sở kinh doanh, các
chương trình vay này còn được thiết kế để giúp ổn định hóa các
khu vực thương mại và tạo thêm các cơ hội việc làm cho các cư
dân trong khu phố.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRÁI PHIẾU
DOANH THU KỸ NGHỆ
• Các khoản vay có thể là từ $500,000 cho tới $10 triệu
• Các trái phiếu được phát hành cho các cơ sở y tế, sản
xuất/công nghiệp, các dự án nhà điều dưỡng hoặc bất vụ lợi
theo qui định của mục 501 (c)(3) thường được miễn thuế;
các trái phiếu dành cho các dự án thương mại sẽ phải đóng
thuế
• Các quầy bar, nhà hàng, các cơ sở giải trí và các công ty mới
bắt đầu hoạt động không hội đủ điều kiện

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ TRÁI PHIẾU
PHỔ THÔNG
• Điều kiện về thế chấp bằng phần tài sản được sở hữu có thể
chỉ thấp ở mức 10 phần trăm
• Có sẵn cho các hãng sản xuất do người chủ tự điều hành ở
bất kỳ nơi nào trong Quận Hennepin
• Các trái phiếu được phát hành cho các tổ chức bất vụ lợi theo
qui định của mục 501 (c)(3) thường được miễn thuế; các dự
án thương mại sẽ sử dụng trái phiếu phải đóng thuế
• Các quầy bar, nhà hàng, các cơ sở giải trí và các công ty mới
bắt đầu hoạt động không hội đủ điều kiện

CHƯƠNG TRÌNH TRÁI PHIẾU ĐƯỢC MIỄN
THUẾ TRỰC TIẾP CỦA NGÂN HÀNG/HỘI
ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA NGÂN HÀNG
• Chương trình này có thể tài trợ cho các dự án quan trọng với
số tiền vay từ $1 cho tới $2 triệu đô-la cho các tổ chức bất vụ
lợi 501 (c)(3) có quy mô nhỏ hơn tại Minneapolis
• Mức lãi suất thay đổi hoặc cố định, tùy theo quyết định của
hãng cho vay
• Các khoản lệ phí thấp hơn trái phiếu được miễn thuế thông
thường cho vay

CHƯƠNG TRÌNH TRÁI PHIẾU DOANH
THU 501 (C)(3)
• Những nơi thường vay tiền bao gồm bệnh viện, viện điều
dưỡng, cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trường
học, viện bảo tàng và các tổ chức biểu diễn nghệ thuật có trụ
sở hoạt động tại Minneapolis.
VIETNAMESE

Các Qui Đinh Hướng Dẫn về Chương Trình
• Ngân khoản cho vay có thể được sử dụng để mua thiết bị sản
xuất và tu bổ tòa nhà
• Các công trình này có thể liên quan tới việc tu bổ ngoại thất
và/hoặc nội thất của tòa nhà
• Có các chương trình vay cho các chủ nhân tòa nhà và/hoặc
người thuê nhà
• Các cơ sở kinh doanh có thể nằm tại bất kỳ nơi nào trong
thành phố Minneapolis
• Hãng cho vay cung cấp một nửa số tiền vay theo mức lãi
suất thị trường; Thành Phố cung cấp một nửa còn lại, tới
$40,000 với mức lãi suất 2 phần trăm
• Thời hạn vay có thể kéo dài tới 10 năm

CHƯƠNG TRÌNH VAY CHO CÁC GIAO
ĐIỂM THƯƠNG MẠI/CÁC HÀNH LANG
THƯƠNG MẠI
Các khoản vay theo chương trình Giao Điểm Thương
Mại/Hành Lang Thương Mại chú trọng tới các cơ sở kinh
doanh nằm trên các đường hành lang và các giao điểm được
nhận biết trong Kế Hoạch Minneapolis (kế hoạch toàn diện của
thành phố Minneapolis). Chương trình này được thiết kế để ổn
định hóa các khu vực thương mại và chú trọng tới các khu vực
dọc theo các hành lang thương mại
được qui định.

Các Qui Đinh Hướng Dẫn về Chương Trình
• Ngân khoản cho vay có thể được sử dụng để mua thiết bị sản
xuất và tu bổ tòa nhà
• Các công trình này có thể liên quan tới việc tu bổ ngoại thất
và/hoặc nội thất của tòa nhà
• Các chương trình vay có sẵn cho các chủ nhân tòa nhà
và/hoặc người thuê nhà
• Các cơ sở kinh doanh phải có trụ sở hoạt động tại các khu
vực qui định
• Hãng cho vay cung cấp một nửa khoản vay theo mức lãi suất
thị trường; Thành Phố cung cấp nửa còn lại, tới $75,000 ở
mức lãi suất 2 phần trăm
• Thời hạn vay có thể kéo dài tới 10 năm

QUỸ PHÁT TRIỂN KINH DOANH
Các khoản vay trong Quỹ Phát Triển Kinh Doanh cung cấp các
khoản vay phụ cho các cơ sở kinh doanh, và giúp họ có cơ hội
được miễn trả nợ một phần vì thuê mướn các cư dân của Thành
Phố Minneapolis.

Các Qui Đinh Hướng Dẫn về Chương Trình
• Các khoản vay có thể được sử dụng để đài thọ vốn lưu động,
mua dụng cụ sản xuất, mở rộng cơ sở và tu bổ nhà thuê (các
công trình tu bổ do người thuê nhà thực hiện trong khu nhà
được thuê)
• Số tiền vay tối đa là $75,000
• Lãi suất được tính theo mức lãi suất ban đầu với thời hạn tối
đa là 10 năm
• Các chương trình vay kết hợp với các hãng cho vay tại địa
phương và phải có tác dụng thúc đẩy các khoản vay khác

CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY ĐỂ MUA CƠ
SỞ
Chương trình Cho Vay để Mua Cơ Sở (CAL) giúp các cơ sở
kinh doanh có qui mô vừa và nhỏ, và các tổ chức trong cộng
đồng mua và tu bổ các cơ sở công nghiệp và thương mại.
Chương trình cho vay theo mức lãi suất cố định, tới 90 phần
trăm chi phí dự án.

Các Qui Đinh Hướng Dẫn về Chương Trình
• Ngân khoản cho vay có thể được sử dụng để mua nhà cho
chủ nhân cư ngụ và các cư gia/cơ sở thương mại được sử
dụng hỗn hợp, trong đó bao gồm các hợp đồng về tái tài trợ
có chuyển nhượng bằng chứng thư
• Các hãng cho vay cung cấp một nửa khoản vay theo mức lãi
suất thị trường; Thành Phố cung cấp 40 phần trăm, tới
$300,000
• Đa số các khoản vay dưới $500,000
• Vốn lưu động không đủ điều kiện

CHƯƠNG TRÌNH VAY MICRO LOANS
Các chương trình vay Micro Loans được điều hành bởi Hiệp
Hội Các Nhà Phát Triển Cộng Đồng Thành Phố Minneapolis
(Minneapolis Consortium of Community Developers) cùng
phối hợp với thành phố Minneapolis.

Các Qui Đinh Hướng Dẫn về Chương Trình
• Số tiền vay có thể được sử dụng để đầu tư vào hàng hóa lưu
kho, dụng cụ hoặc vốn lưu động
• Số tiền vay tối thiểu là $1,000; tối đa là $25,000
• Có sẵn cho các tiểu doanh nghiệp tại thành phố Minneapolis,
trong đó bao gồm các cơ sở kinh doanh tại gia
• Có trợ giúp về quản lý cho tất cả những người được vay tiền

TIẾP CẬN CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP CỦA
THÀNH PHỐ
Thành Phố Minneapolis cũng tạo điều kiện thuận lợi để cung cấp
các dịch vụ của Thành Phố cho các cư dân có trình độ thông thạo
Anh Ngữ hạn chế. Quý vị có thể liên lạc với Cơ Quan Dịch Vụ Đa
Văn Hóa Minneapolis (Minneapolis Multicultural Services) tại số
612-673-3737, hoặc liên lạc trực tiếp các thông dịch viên tại các số
điện thoại dưới đây:
Spanish - Atención. Si desea recibir asistencia gratuita para
traducir esta información, llama 612-673-2700
Somali - Ogow. Haddii aad dooneyso in lagaa kaalmeeyo
tarjamadda macluumaadkani oo lacag la’ aan wac 612-6733500
Hmong - Ceeb toom. Yog koj xav tau kev pab txhais cov xov
no rau koj dawb, hu 612-673-2800

CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KINH DOANH
Spanish
Para servicio en español, contactar
Centro de Desarrollo Económico Latino (LEDC)
1516 E. Lake St., 2nd Piso
Minneapolis, MN 55407
Teléfono: 612-724-5334
Hmong
Yoj has lug mob hus rau
Fu Hang
Neighborhood Development Center
633 University Avenue, Suite 200
St. Paul, MN 55104
651-291-2480
Somali
Haddii aad rabtid in Af-Soomaali lagugu caawiyo la xiriir
ADC African Development Center
1808 Riverside Ave.
Minneapolis, MN 55454
612-333-4772

MINNEAPOLIS ONE STOP
Minneapolis One Stop tạo điều kiện thuận lợi để giúp công chúng
làm việc với Thành Phố để xin giấy phép và xin chấp thuận về mặt
pháp lý ngay tại một địa điểm. Nếu quý vị mới khởi sự kinh doanh
hoặc mở rộng hoạt động của một cơ sở kinh doanh, quý vị có thể
tìm hiểu về qui định của Thành Phố đối với cơ sở kinh doanh của
quý vị bằng cách gọi số:
612-673-5800 (văn phòng) 612-673-3300 (TTY)
www.ci.minneapolis.mn.us/onestop
Public Service Center Room 300
250 S. 4th St. , Minneapolis, MN 55415

