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Cập nhật tháng 10 năm 2022 

TÌM DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ NGÂN QUỸ LÚC BAN ĐẦU MÀ QUÝ VỊ CẦN 

Văn phòng Cơ hội Kinh doanh của Thành phố Houston đã tạo ra một danh 

sách của các nhà tài trợ để cung cấp các sự lựa chọn khác nhau cho các 

doanh nghiệp nhỏ và bắt đầu nguồn tài chánh ở khu vực Houston. Danh sách 

này bao gồm vốn làm chủ sở hữu, nợ và các sự lựa chọn tài trợ từ bên ngoài 

để thay thế cho các doanh nghiệp ở mọi giai đoạn từ lúc bắt đầu đến khi 

trưởng thành. 

 

Vốn làm chủ sở hữu   Nợ tài chính  

Tiền được cung cấp để trao đổi lấy 
quyền sở hữu trong kinh doanh và lợi 
tức trong tương lai. Điều này thường 

dẫn đến việc các nhà đầu tư nhận 
được phần chia lời và một phần lợi tức  
của kinh doanh hoặc quyền biểu quyết. 

 
Tiền hoặc sự tín dụng được cung 

cấp để trao đổi lấy các khoản 
thanh toán tiền lời hoặc các chi 
phí cho việc trả nợ thêm vào số 

tiền gốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Thiên Thần Đầu Tư  

 Nguồn vốn từ các nơi  

 Trợ cấp / Giải thưởng / Tiền lương  

 
 Khoản vay mượn và mức tín dụng  

Lo 
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Văn phòng Cơ hội Kinh doanh của Thành phố Houston 

THIÊN THẦN ĐẦU TƯ  

Những cá nhân hoặc nhóm của cá nhân cung cấp tài trợ cho các doanh nghiệp. 

Các ưu tiên đầu tư thường nằm trong các v ị trí riêng biệt, lĩnh vực xí nghiệp hoặc 

các loạ i nhân khẩu học. Các khoản đầu tư điển hình là từ $15,000 đến $250,000 đô 

la để đổ i lấy vốn làm chủ sở hữu tùy thuộc vào giai đoạn, giá tr ị và công ty thuộc 

vào cỡ nào. 

Access Silicon Valley (Houston) 
Thiên Thần Đầu Tư 
https://www.meetup.com/Access-Silicon-Valley-Houston  
  

Angel Investment Network 
Thiên Thần Đầu Tư 
https://www.angelinvestmentnetwork.us  
  

AngelList Stack 
Thiên Thần Đầu Tư 
https://www.angellist.com/stack-inc  
  

Business Angel Minority Association (baMa) 
Thiên Thần Đầu Tư 
https://businessangelminorityassociation.com  
  

Golden Seeds 
Thiên Thần Đầu Tư 
https://goldenseeds.com  
  

HBS Houston Alumni Angels 
Thiên Thần Đầu Tư 
http://www.hbsclubhouston.com/s/1738/cc/index2.aspx?sid=1738&gid=19&pgid=59216  
  

Houston Angel Network 
Thiên Thần Đầu Tư 
https://houstonangelnetwork.org  
  

Pipeline Angels 
Thiên Thần Đầu Tư 
http://pipelineangels.com  
  

Texas Investment Network 
Thiên Thần Đầu Tư 
https://www.texasinvestmentnetwork.com/home  
  

The Indus Entrepreneurs (TiE) Houston 
Thiên Thần Đầu Tư 
https://houston.tie.org  
  

https://www.meetup.com/Access-Silicon-Valley-Houston
https://www.angelinvestmentnetwork.us/
https://www.angellist.com/stack-inc
https://businessangelminorityassociation.com/
https://goldenseeds.com/
http://www.hbsclubhouston.com/s/1738/cc/index2.aspx?sid=1738&gid=19&pgid=59216
https://houstonangelnetwork.org/
http://pipelineangels.com/
https://www.texasinvestmentnetwork.com/home
https://houston.tie.org/
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NGUỒN VỐN TỪ CÁC NƠI  

Thông qua các nền tảng trực tiếp, đa số người đầu tư số tiền nhỏ để đổi lấy những 

phần thưởng, lãi suất hoặc vốn làm chủ sở hữu.  

QUYÊN GÓP VỐN TỪ CÁC NƠI  

Các tổ chức vô vụ lợi và các tổ chức từ thiện 
thường xử dụng các cách này để gây quỹ 

TIỀN THƯỞNG TỪ CÁC NƠI  

Những người tài trợ sẽ nhận được nhiều đặc 
quyền hoặc phần thưởng dựa trên mức tài trợ của 
họ  

GoFundMe 
Quyên góp vốn từ các nơi 
https://www.gofundme.com  

Crowd Supply 
Tiền thưởng từ các nơi 
https://www.crowdsupply.com  
 

Kickstarter 
Quyên góp vốn từ các nơi 
https://www.kickstarter.com  

iFundWomen 
Tiền thưởng từ các nơi 
https://ifundwomen.com  
  

Pozible  
Quyên góp vốn từ các nơi 
https://www.pozible.com 

 

IndieGoGo 
Tiền thưởng từ các nơi 
https://www.indiegogo.com  

StartSomeGood  
Quyên góp vốn từ các nơi 
https://startsomegood.com 

 

 

NGUỒN VỐN TỪ CÁC NƠI (QUYỀN SỞ HỮU) 

Các nhà đầu tư cung cấp vốn cho các doanh nghiệp để đổi lấy một phần của quyền sở hữu.  

Cannon Launch 
Nguồn vốn từ các nơi 
https://cannonlaunch.com  
  

MicroVentures 
Nguồn vốn từ các nơi 
https://microventures.com/startups  
  

EnergyFunders 
Nguồn vốn từ các nơi 
https://www.energyfunders.com  
  

Netcapital 
Nguồn vốn từ các nơi 
https://netcapital.com/entrepreneurs  
  

Fundable 
Nguồn vốn từ các nơi 
https://www.fundable.com/raise-capital  
  

SeedInvest  
Nguồn vốn từ các nơi 
https://www.seedinvest.com/raise  
  

Fundify 
Nguồn vốn từ các nơi 
https://fundify.com/startups  
  

StartEngine 
Nguồn vốn từ các nơi 
https://www.startengine.com/raise-capital  
  

Mainvest 
Nguồn vốn từ các nơi  
https://mainvest.com/raise  
  

WeFunder 
Nguồn vốn từ các nơi 
https://wefunder.com/raise  
  

https://www.gofundme.com/
https://www.crowdsupply.com/
https://www.kickstarter.com/
https://ifundwomen.com/
https://www.pozible.com/
https://www.indiegogo.com/
https://startsomegood.com/
https://cannonlaunch.com/
https://microventures.com/startups
https://www.energyfunders.com/
https://netcapital.com/entrepreneurs
https://www.fundable.com/raise-capital
https://www.seedinvest.com/raise
https://fundify.com/startups
https://www.startengine.com/raise-capital
https://mainvest.com/raise
https://wefunder.com/raise
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NGUỒN VỐN TỪ CÁC NƠI  

NỢ NẦN TỪ CÁC NƠI  

Các nhà đầu tư cung cấp vốn cho các doanh nghiệp để đổi lấy tiền lãi ngoài tiền gốc. 

 

Funding Circle 
Nợ nần từ các nơi 
https://www.fundingcircle.com  
  

 

Prosper 
Nợ nần từ các nơi 
https://www.prosper.com  
  

Honeycomb Credit 
Nợ nần từ các nơi 
https://www.honeycombcredit.com  
  

SMBX 
Nợ nần từ các nơi 
https://thesmbx.com   

Kiva 
Nợ nần từ các nơi 
https://www.kiva.org  
  

Worthy Bonds 
Nợ nần từ các nơi 
https://worthybonds.com  
  

Mainvest 
Nợ nần từ các nơi 
https://mainvest.com  
  

  
  

TRỢ CẤP / GIẢI THƯỞNG / TIỀN LƯƠNG   

Một món quà bằng tiền được cung cấp cho một mục đích đặc biệt. Các cơ hội này 

có những yêu cầu về điều kiện xứng đáng, không yêu cầu hoàn trả lại và thường là 

giải thưởng ít hơn $10,000 đô la.   

Black Founder Startup Grant 
Trợ Cấp / Giải Thưởng / Tiền Lương 
https://www.iamsogal.com/black-founder-startup-
grant 

Regional Awards - Cartier Women’s Initiative 
Trợ Cấp / Giải Thưởng / Tiền Lương 
https://www.cartierwomensinitiative.com/regional-
awards  

DivInc Accelerator Program 

Trợ Cấp / Giải Thưởng / Tiền Lương 

https://www.divinc.org/apply  

Rice Alliance Clean Energy Accelerator 
Trợ Cấp / Giải Thưởng / Tiền Lương 
https://ricecleanenergy.org  
  

Hello Alice 
Trợ Cấp / Giải Thưởng / Tiền Lương 
https://helloalice.com/funding/grants  

Rice Experiment Fund (RXF) 
Trợ Cấp / Giải Thưởng / Tiền Lương 
https://entrepreneurship.rice.edu/rice-experiment-
fund-grant  

iFundWomen 
Trợ Cấp / Giải Thưởng / Tiền Lương 
https://ifundwomen.com/grants/apply-for-grants  
  

U.S. Economic Development Administration 
Trợ Cấp / Giải Thưởng / Tiền Lương  
https://eda.gov/funding-opportunities  
 

Liftoff Houston 
Trợ Cấp / Giải Thưởng / Tiền Lương 
http://www.liftoffhouston.com  
  

Young Farmer Grant 
Trợ Cấp / Giải Thưởng / Tiền Lương  
https://www.texasagriculture.gov/Grants-Services/Rural-
Economic-Development/Texas-Agricultural-Finance-
Authority/Young-Farmer-Grant  
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https://entrepreneurship.rice.edu/rice-experiment-fund-grant
https://entrepreneurship.rice.edu/rice-experiment-fund-grant
https://ifundwomen.com/grants/apply-for-grants
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NHỮNG KHOẢN TIỀN MƯỢN VÀ MỨC TÍN DỤNG   

Nguồn vốn cung cấp cho một doanh nghiệp được hoàn trả cùng với lãi suất hoặc 

cước phí. Tuỳ vào các phần chọn lựa bao gồm theo những thoả thuận hiệp ước 

cho các khoản vay mượn, thẻ tín dụng, mức tín dụng và các khoản cho vay với tiền 

lời thấp. Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ  có các chương trình được đề ra để 

cung cấp các khoản vay mượn khác nhau cho các doanh nghiệp nhỏ từ $500 đến 

$5.5 triệu.  

 

Allegiance Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://allegiancebank.com/business  
  

Cadence Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
http://cadencebank.com  
  

Alliance for Multicultural Community Services 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
http://thealliancetx.org/entrepreneurship-program  
  

Capital One 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.capitalone.com/small-
business/homepage  
  

Amegy Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.amegybank.com  
  

Celtic Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.celticbank.com  
  

American Express 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.americanexpress.com  
  

Chase 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.chase.com/business  
  

American First National Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.afnb.com  
  

CircleUp 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://circleup.com  
  

Bank of America 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.bankofamerica.com/smallbusiness  
  

Citibank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.citi.com/small-business-banking  
  

Bank of Hope 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.bankofhope.com/business-lending  
  

Comerica 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.comerica.com/small-business.html  
  

Brex 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.brex.com  
  

Community Bank of Texas 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.communitybankoftx.com  
  

Business & Community Lenders (BCL) of 
Texas 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://bcloftexas.org/lending  
  

Community Business Finance 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.communitybusinessfinance.com  
  

 

https://www.sba.gov/funding-programs/loans
https://allegiancebank.com/business
http://cadencebank.com/
http://thealliancetx.org/entrepreneurship-program
https://www.capitalone.com/small-business/homepage
https://www.capitalone.com/small-business/homepage
https://www.amegybank.com/
https://www.celticbank.com/
https://www.americanexpress.com/
https://www.chase.com/business
https://www.afnb.com/
https://circleup.com/
https://www.bankofamerica.com/smallbusiness
https://www.citi.com/small-business-banking
https://www.bankofhope.com/business-lending
https://www.comerica.com/small-business.html
https://www.brex.com/
https://www.communitybankoftx.com/
https://bcloftexas.org/lending
https://www.communitybusinessfinance.com/
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NHỮNG KHOẢN TIỀN MƯỢN VÀ MỨC TÍN DỤNG   

DreamSpring 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.dreamspring.org  
  

Integrity Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.integritybankonline.com/Content/Busi
ness/Financing-Solutions/Default.aspx  
 

Frost Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.frostbank.com/business  
  

Lending Club 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.lendingclub.com  

Golden Bank, National Association 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.goldenbank-na.com  
  

LiftFund 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.liftfund.com   

GP Capital Partners 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.genesis-park.com  

Main Street Capital Corporation 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.mainstcapital.com  

 

Hello Alice 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://helloalice.com/funding  

Micro Enterprise Works 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.microenterpriseworks.org  
  

Houston Business Development, Inc. (HBDi) 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
http://www.hbdi.org/loan-programs  

PeopleFund 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://peoplefund.org  
  

Houston Federal Credit Union 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.houstonfcu.org  
  

Plains Capital Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.plainscapital.com/business  
  

Houston-Galveston Area Local Development 
Corporation 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://hgaldc.com/Home.aspx  
  

PNC 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.pnc.com/en/small-business.html  
  

Independent Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.independent-bank.com  
  

Prosperity Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.prosperitybankusa.com/Business  
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NHỮNG KHOẢN TIỀN MƯỢN VÀ MỨC TÍN DỤNG   

Simmons Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.simmonsbank.com  
  

Unity National Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.unitybanktexas.com  

Smart Financial Credit Union 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https:/www.smartcu.org/business/business-loans  
  

Upstart 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.upstart.com  

Stellus Capital Management 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.stelluscapital.com  

Veritex Community Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://veritexbank.com  
  

TDECU Credit Union 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.tdecu.org/business-
banking/commercial-loans  
  

Wallis Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.wallisbank.com  

Texas Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.texasbankandtrust.com/banking  
  

Wells Fargo 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.wellsfargo.com  
  

Texas Capital Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.texascapitalbank.com 

Zions Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.zionsbank.com/business-banking  
  

Texas Citizens Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://texascitizensbank.com/business/small-
business-loans  
  

US Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.usbank.com/index.html  
  

Third Coast Bank 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.tcbssb.com/business/loans  
  

 

TruFund 
Những khoản tiền mượn và mức tín dụng 
https://www.trufund.org/products-services/small-
business-lending  
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https://www.wallisbank.com/
https://www.texasbankandtrust.com/banking
https://www.wellsfargo.com/
https://www.texascapitalbank.com/
https://www.zionsbank.com/business-banking
https://texascitizensbank.com/business/small-business-loans
https://texascitizensbank.com/business/small-business-loans
https://www.usbank.com/index.html
https://www.tcbssb.com/business/loans
https://www.trufund.org/products-services/small-business-lending
https://www.trufund.org/products-services/small-business-lending


 

Văn phòng Cơ hội Kinh doanh của Thành phố Houston 

ĐẦU TƯ MẠO HIỂM (VC)  

Các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc các công ty đầu tư cung cấp vốn cho các 

doanh nghiệp mà có khả năng phát triển lên thêm. Các ưu tiên đầu tư thường nằm 

trong các danh mục v ị trí, lĩnh vực công nghiệp hoặc nhân khẩu học theo từng loạ i. 

Các khoản đầu tư thường lớn hơn các khoản đầu tư thiên thần, thường bắt đầu từ 

$500,000 đô la để đổi lấy vốn làm chủ sở hữu tùy thuộc vào những giai đoạn giá tr ị 

và cỡ lớn của công ty. 

Chevron Technology Ventures 
Đầu tư mạo hiểm 
https://www.chevron.com/technology/technology-
ventures  
  

Houston Ventures 
Đầu tư mạo hiểm 
http://www.houven.com 

Concrete Rose Capital 
Đầu tư mạo hiểm 
https://concreterosecapital.com  
  

HX Venture Fund 
Đầu tư mạo hiểm 
https://hxventurefund.com  
  

Denham Capital 
Đầu tư mạo hiểm 
https://www.denhamcapital.com  
  

Johnson & Johnson Innovation – JJDC 
Đầu tư mạo hiểm 
https://jnjinnovation.com/venture-investing-jjdc  
  

EnCap Investments 
Đầu tư mạo hiểm 
http://www.encapinvestments.com  
  

KKR 
Đầu tư mạo hiểm 
https://www.kkr.com/businesses/private-equity  
  

Energy Innovation Capital 
Đầu tư mạo hiểm 
http://energyinnovationcapital.com  
  

Main Street Capital 
Đầu tư mạo hiểm 
https://www.mainstcapital.com  
  

First Reserve 
Đầu tư mạo hiểm 
https://www.firstreserve.com  
  

Mercury Fund 
Đầu tư mạo hiểm 
http://mercuryfund.com  
  

Golden Seeds Ventures 
Đầu tư mạo hiểm 
https://www.goldenseedsvc.com  
  

Montrose Lane 
Đầu tư mạo hiểm 
https://www.montroselane.com  
  

Goose Capital 
Đầu tư mạo hiểm 
https://www.goose.capital  
  

Murphree Venture Partners 
Đầu tư mạo hiểm 
https://www.murphreeventures.com  
  

GP Capital Partners 
Đầu tư mạo hiểm 
https://www.genesis-park.com  
  
  

Portfolia 
Đầu tư mạo hiểm 
https://www.portfolia.co  
 

 

https://www.chevron.com/technology/technology-ventures
https://www.chevron.com/technology/technology-ventures
http://www.houven.com/
https://concreterosecapital.com/
https://hxventurefund.com/
https://www.denhamcapital.com/
https://jnjinnovation.com/venture-investing-jjdc
http://www.encapinvestments.com/
https://www.kkr.com/businesses/private-equity
http://energyinnovationcapital.com/
https://www.mainstcapital.com/
https://www.firstreserve.com/
http://mercuryfund.com/
https://www.goldenseedsvc.com/
https://www.montroselane.com/
https://www.goose.capital/
https://www.murphreeventures.com/
https://www.genesis-park.com/
https://www.portfolia.co/


 

Văn phòng Cơ hội Kinh doanh của Thành phố Houston 

ĐẦU TƯ MẠO HIỂM (VC)  

Rock Hill Capital 
Đầu tư mạo hiểm 
http://www.rockhillcap.com  
  

Vesalius Ventures 
Đầu tư mạo hiểm 
http://www.vesaliusventures.com  
  

Saudi Aramco Energy Ventures (SAEV) 
Đầu tư mạo hiểm 
https://saev.com  
  

Yellowstone Capital Partners 
Đầu tư mạo hiểm 
https://www.yellowstonecapital.com  
  

Small Ventures USA 
Đầu tư mạo hiểm 
https://www.smallventuresusa.com  
  

 

Stadia Capital 
Đầu tư mạo hiểm 
http://www.stadiaventures.com/programs/?active=2  
  

 

Stellus Capital Management 
Đầu tư mạo hiểm 
https://www.stelluscapital.com  
 

 

TA Capital 
Đầu tư mạo hiểm 
http://www.ta.capital  
  

 

Texas HALO Fund 
Đầu tư mạo hiểm 
https://www.texashalofund.com  
  

 

TMC Venture Fund 
Đầu tư mạo hiểm 
http://www.tmcventurefund.com  
  

 

Urban Capital Network 
Đầu tư mạo hiểm 
https://urbancapitalnetwork.com  
  

 

Vesalius Accelerator 
Đầu tư mạo hiểm 
https://www.vesaliusventures.com/vesalius-
accelerator 
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