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Trợ cấp Hỗ trợ Kỹ thuật Nhà ở Tự Lực Tương trợ

Chương trình này là để làm gì?
Cung cấp các khoản trợ cấp cho các tổ chức đủ tiêu chuẩn để giúp họ triển khai các dự án xây dựng nhà ở tự lực tại địa phương. Bên nhận trợ cấp giám sát các nhóm cá 
nhân và gia đình có thu nhập thấp và rất thấp khi họ thi công xây dựng chính căn nhà của mình ở các khu vực nông thôn. Các thành viên của nhóm cung cấp hầu hết 
nhân công xây dựng nhà cho nhau, với phần hỗ trợ kỹ thuật từ tổ chức giám sát dự án.

Đối tượng nào có thể nộp đơn xin tham gia chương trình này?
Người nộp đơn đủ điều kiện bao gồm:

• Các tổ chức phi lợi nhuận của chính phủ • Các Bộ lạc được Liên bang công nhận • Các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân

Khu vực nào đủ điều kiện?
Người nộp đơn có thể kiểm tra các khu vực đủ điều kiện tại các địa chỉ đủ 
điều kiện.

Tiền có thể được sử dụng như thế nào?
• Hỗ trợ về kỹ thuật và giám sát cho các gia đình tham gia

• Giúp các tổ chức khác cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật và giám sát cho các dự 
án tự lực

• Tuyển chọn các gia đình, giúp họ hoàn thành đơn xin vay vốn và triển khai 
các hoạt động liên quan khác để được tham gia

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP sử dụng tiền để:
• Thuê người thi công xây dựng thay cho người tham gia

• Mua bất động sản, vật liệu xây dựng hoặc tài sản khác

• Thanh toán các khoản nợ, phí tổn hoặc chi phí cho người tham gia

• Thanh toán chi phí đào tạo nhân viên

• Thanh toán các chi phí gián tiếp khác. Liên hệ với văn phòng địa phương  
để biết chi tiết

Chúng tôi bắt đầu như thế nào?
Đơn xin tham gia chương trình này được chấp nhận thông qua các văn 
phòng địa phương của chúng tôi trong suốt cả năm.

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

Luật nào điều chỉnh chương trình này?
• Đạo luật Nhà ở năm 1949 theo sửa đổi, 7 CFR 1944-I
• Hướng dẫn của Vụ – 1944-I

Tại sao Vụ Phát triển Nông thôn USDA làm việc này?
Bằng việc hợp tác với các tổ chức được tín nhiệm ở địa phương, chương trình 
này giúp cho các gia đình có thu nhập thấp và rất thấp có được căn nhà với giá 
hợp lý, sạch sẽ và an toàn của chính mình ở các khu vực nông thôn. Các gia 
đình có thu nhập rất thấp sống trong những căn nhà dưới chuẩn sẽ được ưu 
tiên hỗ trợ vay vốn trước.

Kiểm tra Tình trạng hội đủ điều kiện
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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
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