
Chương trình này là để làm gì?
Chương trình này cung cấp bảo lãnh vay vốn cho các bên cho vay tư nhân đủ điều kiện để giúp xây dựng cơ sở vật chất cộng đồng thiết yếu ở các khu vực nông thôn.

Cơ sở vật chất cộng đồng thiết yếu được xác định là cơ sở vật chất cung cấp dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng địa phương giúp cho sự phát triển có trật tự của cộng đồng 
trong 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?
Bên cho vay tư nhân có thể nộp đơn xin cấp bảo lãnh vay vốn cho các khoản vay đã cấp cho bên vay đủ điều kiện không có khả năng giành được tín dụng thương mại cần 
thiết với các điều khoản hợp lý mà không có sự bảo lãnh.

Bên vay đủ điều kiện:

Bảo lãnh Vay vốn cho Cơ sở vật chất Cộng đồng

Khu vực nào đủ điều kiện?
Các khu vực nông thôn bao gồm các thành phố, làng, thị xã và thị trấn, bao 
gồm cả các Vùng đất Bộ lạc được Liên bang Công nhận có không quá 20.000 
cư dân theo Tư liệu Điều tra Dân số Hoa Kỳ mới nhất đều đủ điều kiện tham 
gia chương trình này.

Tiền có thể được sử dụng như thế nào?
Tiền có thể được sử dụng để mua, xây dựng và/hoặc nâng cấp cơ sở vật chất 
cộng đồng thiết yếu, mua trang thiết bị và thanh toán các chi phí dự án có 
liên quan.

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

• Cơ sở vật chất chăm sóc sức khỏe như bệnh viện, phòng khám y khoa, 
phòng khám răng, nhà điều dưỡng hoặc cơ sở vật chất hỗ trợ sinh hoạt

• Cơ sở vật chất công ích như hội trường thành phố, tòa án, nhà chứa máy 
bay gần sân bay hoặc nâng cấp đường phố

• Dịch vụ hỗ trợ cộng đồng như trung tâm chăm sóc trẻ em, trung tâm cộng 
đồng, mặt bằng tổ chức hội chợ hoặc nhà ở tạm thời

• Dịch vụ an toàn công cộng như trạm cứu hỏa, đồn cảnh sát, nhà tù, xe cảnh 
sát, xe cứu hỏa, phương tiện hoặc thiết bị thi công công ích

• Dịch vụ giáo dục như bảo tàng, thư viện hoặc trường học tư thục

• Dịch vụ tiện ích như y khoa từ xa hoặc thiết bị học từ xa

• Hệ thống thực phẩm địa phương như vườn cộng đồng, chạn để thức 
ăn, bếp cộng đồng, ngân hàng thực phẩm, trung tâm thực phẩm hoặc 
nhà kính

Để có danh sách đầy đủ, hãy xem Bộ pháp điển các Quy định Liên bang 7 
CFR, Phần 3570.62.

Kỳ hạn bảo lãnh vay vốn như thế nào?
• Bảo lãnh tối đa = 90% thiệt hại đủ điều kiện

• Phí bảo lãnh thanh toán một lần = 1% số tiền gốc của khoản vay nhân 
với tỷ lệ phần trăm bảo lãnh

• Kỳ hạn trả nợ: thời hạn sử dụng của cơ sở vật chất, pháp luật tiểu bang 
hoặc 40 năm, tùy thời hạn nào ngắn hơn và theo thỏa thuận giữa bên 
cho vay và bên vay, tùy sự chấp thuận của USDA

• Lãi suất: cố định hoặc không cố định theo thỏa thuận giữa bên cho vay/
bên vay, tùy sự chấp thuận của USDA

• Bảo lãnh lệnh phiếu vay vốn được cấp khi hoàn thành dự án hoặc khi các 
điều kiện được đáp ứng

• Sự kết hợp giữa các khoản vay được bảo lãnh, các khoản vay trực tiếp, các 
khoản trợ cấp và cấp vốn thương mại có thể được sử dụng để cấp vốn cho 
một dự án nếu tất cả các yêu cầu về tình trạng hội đủ điều kiện tham gia 
và tính khả thi đều được đáp ứng

• Thanh toán chốt nợ và các lệnh phiếu có thể gia hạn đều bị cấm

• Các cơ quan công ích • Các doanh nghiệp phi lợi nhuận dựa trên cộng đồng • Các Bộ lạc được Liên bang công nhận

http://www.census.gov
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=dc79cb034816aebec887eb1b64c8cce7&node=pt7.15.3570&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=dc79cb034816aebec887eb1b64c8cce7&node=pt7.15.3570&rgn=div5


Thêm thông tin liên lạc

Bảo lãnh Vay vốn cho Cơ sở vật chất Cộng đồng

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 1 năm 2016

Có quy định bổ sung nào không?
• Người nộp đơn phải có thẩm quyền hợp pháp để vay tiền, hưởng biện pháp 

bảo đảm, trả nợ các khoản vay, xây dựng, vận hành và bảo trì cơ sở vật chất 
dự kiến

• Người nộp đơn phải không có khả năng cấp vốn cho dự án từ các nguồn của 
chính mình và/hoặc thông qua tín dụng thương mại ở mức lãi suất và các 
điều khoản hợp lý

• Hình thức cấp vốn miễn thuế không đủ điều kiện tham gia chương trình này

• Bên cho vay chịu trách nhiệm xác định chất lượng tín dụng và tính khả thi 
về mặt kinh tế của khoản vay dự kiến; độ chính xác của vốn chủ sở hữu, 
dòng tiền, biện pháp bảo đảm, lịch sử và năng lực quản lý

• Cơ sở vật chất phải phục vụ khu vực nông thôn nơi chúng được hoặc sẽ 
được đặt

• Dự án phải chứng tỏ được khả năng hỗ trợ đáng kể cho cộng đồng

• Bản đánh giá về môi trường phải được hoàn thành và có thể chấp 
nhận được

Ai sẽ quản lý khoản vay?
Bên cho vay tư nhân thực hiện khoản vay sẽ quản lý khoản vay.

Chúng tôi bắt đầu như thế nào?
• Bên cho vay: liên hệ với văn phòng Vụ PTNT địa phương để biết chi tiết 

về cách trở thành bên cho vay được chấp thuận

• Bên vay: hỏi bên cho vay tư nhân của quý vị xem họ có tham gia các 
Chương trình Bảo lãnh Vay vốn của USDA hay không

• Đơn xin tham gia chương trình này được chấp nhận trong suốt cả năm

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

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

Luật nào điều chỉnh chương trình này?
Bộ pháp điển các Quy định Liên bang, 3575 Tiểu mục A.

http://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
http://www.rd.usda.gov/programs-services/delta-health-care-services-grants
http://www.dnsrsearch.com/index.php?origURL=http%253A//contact-us/state-offices&r=&bc=
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6a93367cf2b1605c97abaea683445abc&node=pt7.15.3575&rgn=div5

