
SHOP là gì?
Có hiệu lực ngày 1 tháng Một năm 

2014, Small Business Health Options 

Program (SHOP) sẽ cung cấp cho các 

doanh nghiệp nhỏ có từ 50 nhân viên 

toàn thời gian trở xuống: 

• Phương pháp lấy khách hàng làm 

trọng tậm

• Lựa chọn các chương trình bảo hiểm 

y tế của người sử dụng lao động và 

người lao động

• Lựa chọn đóng góp phí bảo hiểm của người 

sử dụng lao động

• Tín dụng thuế cho các doanh nghiệp nhỏ

• Các chương trình bảo hiểm mang tính cạnh 

tranh thông qua các công ty bảo hiểm y tế 

tư nhân

• Hỗ trợ bán hàng và các công cụ ghi danh 

trực tuyến

• Bộ phận hỗ trợ bán hàng được đào tạo sẵn 

sàng giúp đỡ quý vị

Trong năm 2015, Covered CaliforniaTM sẽ bắt 

đầu cung cấp các chương trình cho người sử 

dụng lao động có từ 100 nhân viên tương 

đương toàn thời gian trở xuống, đối với bảo 

hiểm bắt đầu trong tháng Một năm 2016.

Tín dụng thuế cho các doanh 
nghiệp nhỏ đủ điều kiện
Một số doanh nghiệp nhỏ mua bảo hiểm y tế 

thông qua SHOP có thể đủ điều kiện hưởng tín 

dụng thuế lên đến 50 phần trăm chi phí phí bảo 

hiểm đủ điều kiện của mình. Hỗ trợ dành cho 

các doanh nghiệp nhỏ: 

• Có dưới 25 nhân viên tương đương toàn 

thời gian 

• Tiền lương hàng năm trả cho nhân viên dưới 

$50.000

• Đóng góp ít hơn 50 phần trăm chi phí bảo 

hiểm của nhân viên

Những người sử dụng lao động phi lợi nhuận 

hoặc được miễn thuế có thể đủ điều kiện 

hưởng tín dụng thuế lên đến 35 phần trăm.

Giờ đây các doanh nghiệp 
nhỏ nên làm gì?

• Thường xuyên truy cập vào 
CoveredCA.com để tìm hiểu thêm về 
SHOP:  

- Kiểm tra Trang Thông Tin về Doanh 

Nghiệp Nhỏ

- Đọc thêm về Tín Dụng Thuế dành cho 

Doanh Nghiệp Nhỏ 

- Xem lại các Câu Hỏi Thường Gặp

• Xem xét lợi ích của việc cung cấp bảo hiểm 
y tế cho nhân viên của quý vị

• Trao đổi với đại lý bảo hiểm được chứng 
nhận của quý vị về các lựa chọn bao trả 
sẵn có thông qua SHOP

Tham vấn chuyên gia thuế của quý vị để xem 
liệu quý vị có đủ điều kiện hưởng tín dụng 
thuế dành cho doanh nghiệp nhỏ hay không.



Chăm sóc sức
khỏe trở nên đơn
giản cho quý vị
và nhân viên của
quý vị
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sẽ cung cấp các
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Tại sao điều này quan 
trọng?
Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền 

và Bảo Vệ Bệnh Nhân của liên bang được ban 

hành năm 2010 nhằm đảm bảo việc chăm sóc 

sức khỏe hợp túi tiền và giúp tăng số lượng 

người Mỹ có bảo hiểm y tế. Covered California 

là tổ chức của tiểu bang chịu trách nhiệm thực 

thi Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi 

Tiền ở California. Small Business Health 

Options Program (SHOP) là thị trường mới 

cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ quyền tiếp 

cận với các chương trình bảo hiểm với giá 

cạnh tranh và tín dụng thuế.

Lợi ích đối với các doanh 
nghiệp nhỏ ở California:

• Thực hiện các so sánh tương đồng về các 

chương trình lợi ích và mức giá

• Nhận được hóa đơn hàng tháng hợp nhất 

cho tất cả các chương trình lợi ích do nhân 

viên lựa chọn
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Về Covered California

Small Business Health Options Program 
(SHOP)

Hãy liên hệ với SHOP để tìm hiểu thêm về việc 
cung cấp cho nhân viên của quý vị hàng loạt 

chương trình bảo hiểm y tế với giá phải chăng. 
Chúng tôi khiến việc đó trở nên dễ dàng!

Hãy ghé thăm CoveredCA.com hoặc gọi số

1-877-453-9198.

Quý vị cũng có thể liên hệ với đại lý bảo hiểm 

được chứng nhận của mình.

CoveredCA.com là điểm đến của quý vị để có 

thể nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất 

lượng với giá cả phải chăng, bao gồm Medi-Cal.


