
🌷🌷🌷 TIỀN CỨU TRỢ 🌷🌷🌷 
 
Trong một tuần qua trên toàn nước Mỹ có khoảng 80 triệu người đã nhận được tiền cứu trợ của 
chính phủ. Còn khoảng 60 triệu người chưa nhận được tiền và có nhiều người sẽ không nhận 
được tiền. 
 
NHẬN ĐƯỢC TIỀN 
 
Những người được nhận tiền sớm phần lớn nằm trong các trường hợp sau đây: 

 Những người về hưu nhận tiền hưu SSA hoặc nhận SSA + SSI 

 Những người đã khai thuế năm 2018 hay 2019, được trả lại tiền thuế, và có cho Sở Thuế 
trương mục ngân hàng (bank account). 

Các trường hợp kể trên tiền sẽ tự động vào trương mục ngân hàng cuả họ và họ không cần phải làm 
gì cả. 
 
CHƯA NHẬN ĐƯỢC TIỀN 
 
Nhiều người chưa nhận được tiền trong tuần qua rất nôn nóng khi thấy những người quen đã nhận 
được tiền rồi mà mình chưa có. Những người này có thể nằm trong các trường hợp sau. 
* Những người lãnh SSI (tiền già) hoặc SSDI (tiền bệnh). Những người này không phải điền đơn gì 
cả và sẽ được nhận tiền nhưng hơi chậm hơn khoảng vào đầu tháng 5, 2020. 

 Những người có khai thuế năm 2018 hay 2019 nhưng không cho Sở Thuế trương mục ngân 
hàng sẽ được gởi check về nhà qua đường bưu điện theo điạ chỉ cuả mình nên chậm hơn. 

 Những người có khai thuế năm 2018 hay 2019 có trương mục ngân hàng với Sở Thuế nhưng 
phải đóng lại tiền thuế.  

Sở thuế sẽ không dùng trương mục ngân hàng có sẵn cuả quý vị để gởi tiền cho quý vị dù họ đã vào 
trương mục này để rút tiền dóng thuế cuả quý vị ra! Trong trường hợp này, quý vị phải vào website 
IRS.gov rồi vào “Get My Payment” để cho lại số trương mục ngân hàng cho Sở Thuế để Sở Thuế gởi 
tiền vào đó. 
 

 Những người khai thuế qua các công ty khai thuế như H&R Block hay TurboTax sẽ nhận tiền 
chậm hơn. 

 Những người khai thuế 2018, 2019 rồi nhưng lại đóng trương mục ngân hàng cuả mình sẽ 
nhận tiền trễ hơn qua đường bưu điện. 

 Những người vì lợi tức thấp dưới $12.200/năm hay  
24.400/năm (cho cặp vợ chồng), họ không phải khai thuế hằng năm nên họ phải vào website IRS.gov 
rồi vào Non-Filers: Enter Payment Info Here để khai và cung cấp thông tin, bank account, điạ chỉ...sẽ 
nhận tiền chậm hơn. 
 
KHÔNG ĐƯỢC TIỀN 
Những người không được tiền nằm trong các trường hợp sau: 

 Những người có lợi tức cao: Cá nhân làm trên $99,000/năm hay vợ chồng làm trên 
$198,000/năm.  
(lợi tức đã điều chỉnh hay Adjusted Gross Income trong tờ khai thuế)  

 Những người chủ gia đình (Head of Household) như cha nuôi con sau khi ly dị, mẹ nuôi con 
sau khi ly dị... có lợi tức đã điều chỉnh trên $136.500/năm. 

 Những người chưa có Thẻ Xanh (Green Card) và Số Xã Hội (Social Security Number). Thiếu 
1 trong 2 thẻ trên sẽ không đủ điều kiện để được nhận tiền. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FIRS.gov%2F%3Ffbclid%3DIwAR1TFIpFqD3Wt8PM7sRGYjIrFcxX3PAdEcdsFwTdxxMu7PGzGcXagKMxYAA&h=AT2IymYwJqkafpRsVUvadcZvrEfPbAQK6tZCwrMDu0_WYDEC3hhqz_4yaRiWhaXuBAqLbZJ7Nv-JjeUwBrcpDcxY02i7DQVL0RAimiWMo0NIfRKdJZITKgdizvfGcGUu_EbppwzSKhQJyB0hqPoAclGUVEeUPJ8kK6-RuepCFuysAw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FIRS.gov%2F%3Ffbclid%3DIwAR3F_aJdJNRLoqrPq95QXT8Xi8w3C0DhwRga1scbKHCGxaTWW8FfR01FqyU&h=AT0qW6dd2ScfZt6Z2ojmvvEWHIsIHORA3QNkYSGwkaZJTPwmhD7kRqv5gAHwWBu3RT4bvw1U_LqLXqzhZwvc6Qf4e-qoDegAOqL7ueIuZdET9IH6Tnl4_HqBx4g-QJNj0eEb80L3i6j04c11yvmmw5ZxyNsDmCj6


 Những người phụ thuộc (dependent) vào người khác trong tờ khai thuế. Nếu một người nào 
đó như ông bà, cha mẹ, anh em... khi khai thuế đã ghi tên bạn (claim) là dependent cuả họ lúc 
họ khai thuế thì bạn sẽ không được nhận tiền. 

 Những em trên 16 tuổi hoặc sinh viên và phụ thuộc vào (dependent) cha mẹ, ông bà, hay anh 
em... trong hồ sơ thuế cuả họ.  

Dù cho các em có đi làm và khai thuế riêng trong năm 2018 hay năm 2019 cũng không được món 
tiền $1200.  
Đồng thời cha mẹ em cũng không được thêm món tiền $500. 
Ví dụ: Gia đình 2 vợ chồng và 2 con 19 và 15 tuổi.  
Hai vợ chồng sẽ nhận được $1200 + $1200 + $500 ( cho em 15 tuổi). Em 19 tuổi không được tiền. 

 Những vị lớn tuổi sống với con mình hay không sống với con mình nhưng khi con mình khai 
thuế claim mình là dependent sẽ không được nhận tiền. 

 Những bé sơ sinh, sinh vào năm 2020. Cha mẹ sẽ không nhận được số tiền $500. Chỉ tính 
những cháu sinh năm 2019 trở về trước. 

 
 
Muốn Biết Tình Trạng Tiền Của Mình 
 
Cuối cùng, muốn biết tình trạng về số tiền mình ra sao, quý vị vào trang mạng sau đây, điền vào các 
câu hỏi, Sở Thuế sẽ cho quý vị biết ngay. 
IRS.gov xong vào Get My Payment 
Một điều đáng lưu ý là số tiền này chính phủ cho mà không cần khai thuế trong kỳ thuế năm 2020 
Chúc quý vị may mắn nhận tiền sớm. 
Mến, 
 
Nguyễn Xuân Hiệp 
Senior Field Representative  
CONGRESSMAN RO KHANNA (CA-17) 
3150 De La Cruz Blvd, #240  
Santa Clara, CA 95054 
 
 

 

🌺 TB: Hiện nay Dân Biểu Ro Khanna (CA) và Dân Biểu Tim Ryan (OH) đang cho ra món tiền cứu 

trợ thứ hai. 🌺🌺🌺 

🌺🌺🌺 Món cứu trợ này sẽ cho mỗi người trên 16 tuổi và hội đủ điều kiện như bị thất nghiệp vì 

coronavirus… nhận $2000/tháng trong vòng 6 tháng. 🌺🌺🌺 

🌷🌷🌷 Đây mới là dự luật chưa thành luật. Chúng ta chờ xem.🌷🌷🌷 

 
 

$2,000 cho mỗi người trong một tháng. Và sẽ nhận được liên tiếp 6 tháng. 
 
Đó là dự luật đang được các dân biểu thuộc Đảng Dân chủ tại Hạ viện đề nghị nhằm cứu nguy dân 
Mỹ trước đại dịch COVID-19. 
Theo Dân biểu Tim Ryan, đại diện tiểu bang Ohio, và cũng là cựu ứng cử viên tổng thống vòng sơ bộ 
bên Đảng Dân chủ cùng với Dân biểu Ro Khana, đại diện tiểu bang California, số tiền $1,200 đa số 
dân Mỹ đang nhận hiện nay từ Đạo luật CARES ACT là không đủ trước tình hình kinh tế điêu đứng vì 
đại dịch coronavirus. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FIRS.gov%2F%3Ffbclid%3DIwAR0fpTOWHINle7uaSDevzrJXnwpGHUfYKTYdJAz3BDNttP4_wVvVI4s1WyA&h=AT23qnuOSfO579ou0H_TVp0rwrP3qT_b09hdMZ5tKfx9uK6vBHPERAQ95XfW35GLhMk1n7SutNu_eMye6ihjooiSVI6La6wL-kXu69sHDAub9n8YxyPvM3H4IGO3D0sXMEvG5wRGIK8GAjJBjVM7TTL8LJLZVt31


Chính vì vậy, 2 vị dân biểu này đã đề nghị một dự luật cứu trợ mới với tên gọi "Emergency Money for 
the People Act" (Dự luật chi tiền khẩn cấp cho người dân) hết sức táo bạo. Mỗi người dân Mỹ từ 16 
tuổi trở lên có thu nhập dưới $130,000/năm sẽ nhận được $2,000/tháng, hoặc cặp vợ chồng thu 
nhập dưới $260,000/năm sẽ nhận được $4,000/tháng. 
Mỗi trẻ em nhận được $500. Tối đa 3 trẻ em cho mỗi gia đình. 
Mỗi người dân Mỹ đủ điều kiện sẽ nhận được $2,000 tiền mặt mỗi tháng trong vòng ít nhất 6 tháng. 
Tiền này không được tính như thu nhập (nên sẽ không bị trừ thuế). 
 
Đây chỉ là dự luật. Dự luật này đang được đồng bảo trợ bởi 17 vị dân biểu Dân chủ khác tại Hạ viện. 
Muốn được thông qua, dự luật phải có sự đồng ý của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện và Tổng 
Thống Trump. 
 
Tham khảo thêm, mời đọc bài báo dưới đây. 
https://popculture.com/trending/2020/04/16/stimulus-checks-2000-monthly-payment-proposal-sparks-
big-reactions-online/#7 
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