
Thêm thông tin liên lạc

Chương trình này là để làm gì?
Chương trình điện này cung cấp các khoản vay được bảo hiểm và bảo lãnh vay vốn cho các hiệp hội phi lợi nhuận và hợp tác, cơ quan công ích và các dịch vụ tiện ích khác. 
Các khoản vay được bảo hiểm chủ yếu cấp vốn cho việc xây dựng cơ sở vật chất phân phối điện ở các khu vực nông thôn. Chương trình vay vốn có bảo lãnh đã được mở 
rộng và hiện nay có sẵn để cấp vốn cho cơ sở vật chất phát, truyền tải và phân phối điện. Các khoản vay và bảo lãnh vay vốn cấp vốn cho việc xây dựng cơ sở vật chất phân 
phối, truyền tải và phát điện, bao gồm cả việc nâng cấp hệ thống và thay thế cần thiết để cung cấp và nâng cao dịch vụ điện ở các khu vực nông thôn, cũng như quản lý 
nhu cầu tiêu dùng, các chương trình bảo tồn năng lượng và các hệ thống năng lượng tái tạo được trong lưới điện và ngoài lưới điện.

Đối tượng nào có thể nộp đơn xin tham gia chương trình này?
Hầu hết các nhà cung cấp điện bán lẻ hoặc bán buôn phục vụ các khu vực nông thôn đủ điều kiện tham gia, bao gồm:

Chương trình Vay vốn và Bảo lãnh Vay vốn đầu tư Hạ tầng Điện

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 9 năm 2015

• Các cơ quan chính quyền Tiểu bang và địa phương
• Các Bộ lạc được Liên bang công nhận

• Các tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm cả các hợp tác xã và hiệp hội cổ phần hoặc tương hỗ trách nhiệm hữu hạn
• Các doanh nghiệp vì lợi nhuận (phải là một công ty hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn)

Tiền có thể được sử dụng như thế nào?
Tiền có thể được sử dụng để cấp vốn cho:

• Bảo dưỡng

• Nâng cấp

• Mở rộng

• Thay thế cơ sở vật chất phân phối, truyền tải phụ và trụ sở chính (dịch vụ, 
nhà kho)

• Hiệu suất sử dụng năng lượng

• Hệ thống năng lượng tái tạo được

• Để biết thêm chi tiết, hãy xem Bộ pháp điển các Quy định Liên bang

Chúng tôi bắt đầu như thế nào?
• Đơn xin tham gia chương trình này được chấp nhận trong suốt cả năm 

thông qua Tổng Đại diện Hiện trường (GFR)
• Các Tài nguyên Chương trình đều có sẵn trên mạng (tức là các mẫu, 

hướng dẫn, chứng nhận)

Ai có thể giải đáp thắc mắc?
• Hãy liên hệ với GFR phục vụ cho khu vực của quý vị

• Hãy gọi cho Chương trình Điện Nông thôn theo số 202-720-0848

Luật nào điều chỉnh chương trình này?
• Đạo luật Điện khí hóa Nông thôn năm 1936, theo sửa đổi

• Bộ pháp điển các Quy định Liên bang

http://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
http://www.rd.usda.gov/programs-services/delta-health-care-services-grants
http://www.bia.gov/WhoWeAre/BIA/OIS/TribalGovernmentServices/TribalDirectory/
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=e799ef59739be163ef958b9a398c38d2&tpl=/ecfrbrowse/Title07/7chapterXVII.tpl
http://www.rd.usda.gov/files/Electric_GFR_List.pdf
http://www.rd.usda.gov/publications/regulations-guidelines
http://www.rd.usda.gov/files/Electric_GFR_List.pdf
http://www.rd.usda.gov/files/utprea36.pdf
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=e799ef59739be163ef958b9a398c38d2&tpl=/ecfrbrowse/Title07/7chapterXVII.tpl

