
Thêm thông tin liên lạc

Chương trình này là để làm gì?
Chương trình này cung cấp nguồn vốn hỗ trợ cho việc phát triển cơ sở vật chất cộng đồng thiết yếu trong các cộng đồng nông thôn có tình trạng thất nghiệp và suy thoái 
kinh tế nghiêm trọng. 

Cơ sở vật chất cộng đồng thiết yếu là cơ sở vật chất cung cấp dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng địa phương, cần thiết cho sự phát triển có trật tự của cộng đồng, phục vụ 
một khu vực về căn bản là nông thôn và không bao gồm các hoạt động kinh doanh, tư nhân hoặc thương mại.

Đối tượng nào có thể nộp đơn xin tham gia chương trình này?

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 12 năm 2015

Tiền có thể được sử dụng như thế nào?
Để xây dựng, mở rộng hoặc nâng cấp cơ sở vật chất cộng đồng cho chăm sóc 
sức khỏe, an toàn công cộng và dịch vụ công. Trợ cấp có thể được thực hiện 
kết hợp với sự hỗ trợ tài chính khác như khoản vay trực tiếp hoặc được bảo 
lãnh để đầu tư cho Cơ sở vật chất Cộng đồng, sự đóng góp của người nộp đơn 
hoặc sự cấp vốn từ các nguồn khác.

Các ví dụ về cơ sở vật chất cộng đồng thiết yếu bao gồm:

• Chăm sóc sức khỏe: bệnh viện, phòng khám y khoa, phòng khám răng, 
nhà điều dưỡng, cơ sở vật chất hỗ trợ sinh hoạt

• Cơ sở vật chất Công ích: hội trường thành phố/thị trấn/làng xã, tòa án, 
nhà chứa máy bay gần sân bay, nâng cấp đường phố

• Dịch vụ Hỗ trợ Cộng đồng: trung tâm chăm sóc trẻ em, trung tâm cộng 
đồng, mặt bằng tổ chức hội chợ, nhà ở tạm thời

• An toàn Công cộng: trạm cứu hỏa, đồn cảnh sát, nhà tù, nhà giam, xe cảnh 
sát, xe cứu hỏa, phương tiện và thiết bị thi công công ích

• Giáo dục: bảo tàng, thư viện, trường học tư thục

• Dịch vụ tiện ích: y khoa từ xa, học từ xa

• Hệ thống Thực phẩm Địa phương: vườn cộng đồng, cơ sở hỗ trợ thực 
phẩm, bếp cộng đồng, ngân hàng thực phẩm, trung tâm thực phẩm, nhà 
kính, đồ dùng bếp

• Để có danh sách đầy đủ, hãy xem Bộ pháp điển các Quy định Liên bang 
(CFR) 3S70.7

• Các cơ quan công ích • Các tổ chức phi lợi nhuận • Các Bộ lạc được Liên bang công nhận

Chúng tôi bắt đầu như thế nào?
• Hãy liên hệ với văn phòng địa phương để thảo luận về dự án cụ thể của 

quý vị

• Đơn xin tham gia chương trình này được chấp nhận thông qua văn 
phòng địa phương trong suốt cả năm

• Các tài nguyên chương trình đều có sẵn trên mạng (bao gồm các mẫu, 
hướng dẫn và chứng nhận

Ai có thể giải đáp thắc mắc?
Hãy liên hệ với văn phòng địa phương.

Luật nào điều chỉnh chương trình này?
Bộ pháp điển các Quy định Liên bang; 7 CFR 3015 và 7 USD 1926 (a) 
(20) (B).

Trợ cấp Sáng kiến có Tác động Kinh tế
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