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Chương trình Đầu tư Kinh doanh Nông thôn

Chương trình này là để làm gì?
Chương trình này thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải và các cơ hội việc làm cho những người sống ở các khu vực nông thôn và góp phần đáp ứng các nhu cầu đầu 
tư bằng vốn chủ sở hữu mà chủ yếu là của các doanh nghiệp nhỏ hơn có trụ sở tại các khu vực nông thôn như vậy.  USDA cấp giấy phép cho các thực thể vì lợi nhuận mới 
thành lập hoạt động với tư cách các Công ty Đầu tư Kinh doanh Nông thôn (RBIC). Sau đó, RBIC sử dụng vốn chủ sở hữu đã huy động để cấp vốn cho các quỹ đầu tư mạo 
hiểm của họ mà hầu hết là vào các doanh nghiệp nhỏ hơn có trụ sở chủ yếu ở các khu vực nông thôn.

Đối tượng nào có thể nộp đơn xin tham gia chương trình này?
Người nộp đơn đủ điều kiện nộp đơn xin giấy phép RBIC nếu người nộp đơn đó:

• Là thực thể vì lợi nhuận mới thành lập hoặc chi nhánh vì lợi nhuận mới thành lập của thực thể như vậy. Người nộp đơn có thể chọn cho mình mô hình tổ chức là công 
ty hợp danh hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty;

•  Có đội ngũ quản lý quỹ đầu tư cá nhân đủ năng lực có kinh nghiệm về cấp vốn phát triển cộng đồng hoặc cấp vốn đầu tư mạo hiểm có liên quan;
• Sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp tạo ra của cải và các cơ hội việc làm ở các khu vực nông thôn, mà trọng tâm là các doanh nghiệp nhỏ hơn.

Tiền có thể được đầu tư như thế nào?
• Tối thiểu 75% các khoản đầu tư của RBIC (được xác định dựa vào cả số tiền 

đầu tư và số dự án đầu tư) phải được thực hiện ở các khu vực nông thôn 
(tức là bên ngoài một vùng thống kê đô thị tiêu chuẩn hoặc nằm trong một 
cộng đồng có dân số từ 50.000 người trở xuống).

• Đến 10% các khoản đầu tư của RBIC (được xác định dựa vào cả số dự án đầu 
tư và số tiền đầu tư) có thể là ở các vùng đô thị (được xác định theo Điều tra 
Dân số là có dân số từ 150.000 người trở lên).

• Để hỗ trợ cho việc xác định các khu vực nông thôn nằm trong chương trình, 
USDA sẽ đưa ra một công cụ phân vùng để hỗ trợ nhận diện các khu vực đủ 
điều kiện và xác định vị trí của các khoản đầu tư.

• Khi xác định liệu một doanh nghiệp có đủ tiêu chuẩn là một "doanh nghiệp 
nông thôn đáng quan tâm" đủ điều kiện để nhận một khoản đầu tư RBIC 
hay không, RBIC sẽ xem xét liệu doanh nghiệp đó có "chủ yếu hoạt động ở 
một khu vực nông thôn" hay không (tức là cơ sở có số lượng nhân viên đông 
nhất của doanh nghiệp có nằm trong một khu vực nông thôn hay không).

• Trên 50% các khoản đầu tư RBIC (được xác định dựa vào cả số dự án đầu tư 
và số tiền đầu tư) phải đầu tư vào "các doanh nghiệp nhỏ hơn" với giá trị 
ròng tối đa bằng 6 triệu $ và thu nhập ròng bằng 2 triệu $ trong hai năm 
trước đó.

• Phần còn lại của các khoản đầu tư RBIC có thể được đầu tư vào các doanh 
nghiệp nhỏ, là các doanh nghiệp có quy mô khoảng gấp ba lần các doanh 
nghiệp nhỏ hơn.

Quy trình Nộp đơn
• Trang web của Vụ Phát triển Nông thôn USDA sẽ là nguồn cung cấp thông 

tin chủ yếu về chương trình RBIC, bao gồm cả mẫu đơn tham gia RBIP, 
thông tin liên quan đến quá trình nộp đơn xin tham gia RBIC và công cụ 
phân vùng để xác định các khu vực đủ điều kiện.

• USDA sẽ chú trọng vào việc liệu đội ngũ quản lý tương lai có chứng tỏ được 
lịch sử thành tích tích cực được ghi nhận trong hồ sơ theo dõi về lợi tức vượt 
trội cho các nhà đầu tư của mình và kinh nghiệm vững vàng trong việc quản 
lý các quỹ đầu tư vốn chủ sở hữu tư nhân nhằm giúp bảo vệ người nộp thuế 
tránh được việc sử dụng vốn đầu tư kém hiệu quả và chứng tỏ kết quả hữu 
hiệu của chương trình hay không.

• Người nộp đơn sẽ trình bày bản kế hoạch kinh doanh của mình, bao gồm 
cả thông tin cụ thể về cách thức tìm kiếm và thực hiện các dự án đầu tư, gia 
tăng giá trị với vai trò là một nhà đầu tư năng động và rút lui thành công 
khỏi các dự án đầu tư của mình.

• Người nộp đơn cũng sẽ nộp thông tin chi tiết liên quan đến cộng đồng hoặc 
kinh nghiệm phát triển kinh tế của mình, bao gồm cả cách thức mà người 
nộp đơn sẽ làm việc với các tổ chức dựa trên cộng đồng. USDA sẽ đánh giá 
kinh nghiệm như vậy trong bối cảnh kinh nghiệm đó có thể bổ sung (chứ 
không phải thay thế) như thế nào cho hồ sơ theo dõi hiệu quả sử dụng vốn 
chủ sở hữu tư nhân và kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư của đội ngũ quản lý.

• Đội ngũ quản lý của người nộp đơn có thể được USDA mời đến phỏng vấn.

• Lựa chọn cuối cùng sẽ thuộc về USDA. Các bên được chọn sẽ nhận được giấy 
phép để hoạt động với tư cách là RBIC khi hoàn thành mọi tài liệu pháp lý 
về quỹ đầu tư và huy động vốn đầu tư tư nhân.

http://www.rd.usda.gov/programs-services/rural-business-investment-program
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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 5 năm 2016

Chúng tôi bắt đầu như thế nào?
Đơn xin tham gia chương trình này được chấp nhận hàng năm. Thông báo 
Mời Nộp đơn (NOSA) được đăng tải trong tạp chí Federal Register.

Ai có thể giải đáp thắc mắc?
David Chesnick làm việc tại Văn phòng Chương trình Quốc gia của 
chúng tôi có thể hỗ trợ lập kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ và cung cấp dịch 
vụ. Quý vị có thể liên lạc với David Chesnick theo số (202) 690-0433 
hoặc David.Chesnick@wdc.usda.gov.

Luật nào điều chỉnh chương trình này?
• Bộ pháp điển các Quy định Liên bang, 7 CFR Phần 4290
• Chương trình này được cho phép theo Đạo luật Thực phẩm, Bảo tồn và 

Năng lượng năm 2008 (Dự luật Nông trại năm 2008)

Tại sao Vụ Phát triển Nông thôn USDA làm việc này?
Việc tiếp cận nguồn vốn có vai trò sống còn đối với các doanh nghiệp và 
thường khan hiếm ở các khu vực nông thôn.

http://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
http://www.rd.usda.gov/programs-services/delta-health-care-services-grants
http://www.rd.usda.gov/newsroom/federal-register-notice
mailto:David.Chesnick%40wdc.usda.gov?subject=
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=800dc081296664e8479afc6126cf1f7d&node=pt7.15.4290&rgn=div5

