
Thêm thông tin liên lạc

Tiền có thể được sử dụng như thế nào? 
Vốn trợ cấp và đối ứng có thể được sử dụng cho các hoạt động quy hoạch hoặc 
để trang trải các chi phí vốn lưu động liên quan đến việc sản xuất và tiếp thị 
sản phẩm nông nghiệp giá trị gia tăng. Các ví dụ về hoạt động quy hoạch 
bao gồm tiến hành các nghiên cứu về tính khả thi và phát triển kế hoạch kinh 
doanh để chế biến và tiếp thị sản phẩm giá trị gia tăng dự kiến. Các ví dụ về 
chi phí vốn lưu động bao gồm: 

• Chi phí chế biến
• Chi phí tiếp thị và quảng cáo
• Một số chi phí hàng tồn kho và trả lương

Tôi bắt đầu như thế nào? 
Quý vị cần phải đọc thông báo trong tạp chí Federal Register để biết 
thông tin chi tiết về những gì cần thiết đối với đơn xin tham gia. Hãy chắc 
chắn là quý vị bắt đầu tập hợp thông tin cần thiết ít nhất một tháng trước 
hạn chót nộp đơn bởi vì quý vị có thể cần phải cung cấp thư cam kết hoặc 
thư làm căn cứ chứng minh từ các tổ chức khác, bản kế hoạch làm việc và 
dự trù ngân sách, cũng như thông tin khác mà quý vị sẽ mất thời gian tra 
cứu hoặc soạn lập. Quý vị cũng có thể phải điền thông tin vào các mẫu bắt 
buộc. Quý vị có thể lấy bản sao của các mẫu đó từ Văn phòng Vụ Phát triển 
Nông thôn gần nhất. 

Ai có thể giải đáp thắc mắc? 
Nếu có thắc mắc, quý vị có thể liên hệ với  
Văn phòng Vụ Phát triển Nông thôn gần nhất. 

Tôi có cần phải gửi bất kỳ báo cáo nào nếu tôi được 
nhận trợ cấp không? 
Nếu được nhận trợ cấp, quý vị sẽ cần phải thường xuyên gửi các báo cáo tài 
chính và về tình hình hoạt động. Thỏa thuận trợ cấp của quý vị sẽ quy định 
tần suất mà quý vị cần phải gửi các báo cáo, những mẫu nào quý vị cần phải 
sử dụng và thông tin nào cần phải đưa vào trong các báo cáo. 

Tôi có thể nhận thêm thông tin ở đâu? 
Ngoài nhiều quy định Liên bang, chương trình VAPG còn có một quy định 
dành riêng cho chương trình này. Quy định này nêu chi tiết về mục đích của 
chương trình, những việc quý vị có thể và không thể làm với tiền trợ cấp, các 
yêu cầu đối với việc nộp đơn và thông tin về việc đơn sẽ được lựa chọn như 
thế nào để cấp vốn. Xin nhớ rằng quý vị cần phải đọc thông báo trong tạp chí 
Federal Register để biết tất cả thông tin chi tiết về cách nộp đơn, nhưng quy 
định về chương trình cũng có thông tin hữu dụng mà quý vị sẽ cần đến trước 
khi nộp đơn xin trợ cấp.

Chương trình này là để làm gì? 
Chương trình Trợ cấp Nhà Sản xuất Giá trị Gia tăng giúp các nhà sản xuất nông nghiệp tham gia vào các hoạt động giá trị gia tăng liên quan đến việc chế biến và/hoặc 
tiếp thị các sản phẩm giá trị gia tăng có nguồn gốc sinh học. Tạo ra các sản phẩm mới, tạo và mở rộng các cơ hội tiếp thị và tăng thu nhập của nhà sản xuất là các mục 
tiêu của chương trình này. 

 Trợ cấp Nhà sản xuất Giá trị Gia tăng

LƯU Ý: Do các trích dẫn và thông tin khác có thể thay đổi, vui lòng luôn tham khảo hướng dẫn 
chương trình được liệt kê trong phần trên có tiêu đề "Luật nào Điều chỉnh Chương trình này?" Quý 
vị cũng có thể liên hệ với văn phòng địa phương để được hỗ trợ. Quý vị sẽ tìm thấy các mẫu, tài 
nguyên và thông tin chương trình bổ sung tại www.rd.usda.gov. USDA là một nhà cung cấp, 
doanh nghiệp và bên cho vay tuân theo các quy định về cơ hội bình đẳng.

Cập nhật Mới nhất tháng 4 năm 2015

• Số tiền Trợ cấp Tối đa: 75.000 $ dành cho trợ cấp quy hoạch; 250.000 $ dành cho trợ cấp vốn lưu động
• Yêu cầu về Vốn Đối ứng: 50% tổng chi phí dự án

Đối tượng nào có thể nộp đơn xin tham gia chương trình này? 
Các nhà sản xuất độc lập, các nhóm nhà sản xuất nông nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp hoặc chăn nuôi gia súc và các doanh nghiệp kinh doanh mà cổ đông chi phối 
là nhà sản xuất đều đủ điều kiện nộp đơn xin tham gia chương trình này.
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