
Trợ cấp Chi phí Năng lượng Cao

Chương trình này là để làm gì?
Hỗ trợ các nhà cung cấp điện giảm chi phí năng lượng cho các gia đình và cá nhân trong các khu vực có chi phí năng lượng tính trên hộ gia đình quá cao (275% chi phí 
trung bình quốc gia trở lên).

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:

• 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

Khu vực nào đủ điều kiện?
• Pháp luật quy định phải xem xét nhiều yếu tố để xác định xem liệu một khu 

vực có đủ điều kiện được xem là khu vực nông thôn cho các mục đích của 
chương trình này hay không

• Email Energy.Grants@wdc.usda.gov

Tiền có thể được sử dụng như thế nào?
Để cấp vốn cho việc tiếp nhận, xây dựng hoặc nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ 
khách hàng là cư dân hoặc cộng đồng, bao gồm:

• Cơ sở vật chất phát, truyền dẫn và phân phối điện, bao gồm:

° Thiết bị, vật tư và hoạt động

° Chi phí tiếp nhận điền sản hoặc quyền đi qua, chi phí dịch vụ chuyên 
môn, chi phí kỹ thuật và cấp phép

• Cơ sở vật chất phân phối và lưu trữ khí tự nhiên, bao gồm thiết bị, vật tư và 
hoạt động

• Cơ sở vật chất lưu trữ và xử lý sản phẩm dầu mỏ, bao gồm thiết bị, vật tư và 
hoạt động

• Cơ sở vật chất cung cấp năng lượng tái tạo được, bao gồm các công nghệ 
năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy điện hoặc năng lượng sinh khối 
được sử dụng cho hệ thống cấp điện trong hoặc ngoài lưới điện:

° phát điện năng

° làm nóng nước hoặc sưởi

° làm nóng quy trình và điện năng

• Dự phòng hoặc phát điện trong trường hợp khẩn cấp hoặc công nghệ lữu 
trữ năng lượng, bao gồm cả thiết bị phát điện được lắp đặt tại nhà của 
người tiêu dùng

Triển khai các sáng kiến như:

• Các biện pháp nâng cao hiệu quả và bảo toàn năng lượng (tức là bảo vệ 
nơi cư trú và cơ sở vật chất cộng đồng chống lại tác động của thời tiết)

• Các chương trình khuyến khích việc sử dụng các đồ dùng và thiết bị tiết 
kiệm năng lượng

• Các chương trình nhằm mục đích cải thiện chất lượng và chi phí của dịch 
vụ năng lượng

Các quy định bổ sung bao gồm:

• Bên vay phải có thẩm quyền hợp pháp để cung cấp, xây dựng, vận hành 
và bảo trì cơ sở vật chất hoặc dịch vụ được đề xuất

• Tất cả cơ sở vật chất được liên bang cấp vốn phải được sử dụng cho mục 
đích công

• Sự hợp tác với các cơ quan liên bang, tiểu bang, địa phương, tư nhân và 
phi lợi nhuận khác đều được khuyến khích

Để biết thêm chi tiết, hãy xem Bộ pháp điển các Quy định Liên bang 7 
CFR 1709

http://www.bia.gov/WhoWeAre/BIA/OIS/TribalGovernmentServices/TribalDirectory/
mailto:Energy.Grants%40wdc.usda.gov?subject=


Thêm thông tin liên lạc

Trợ cấp Chi phí Năng lượng Cao

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

Chúng tôi bắt đầu như thế nào?
• Đơn xin tham gia chương trình này được chấp nhận thông qua Văn phòng 

Quốc gia của chúng tôi

• Email Energy.Grants@wdc.usda.gov

• Hạn chót nộp đơn được quy định mỗi năm bằng thông báo NOFA

• Các Tài nguyên Chương trình đều có sẵn trên mạng (tức là các mẫu, 
hướng dẫn, chứng nhận, v.v...)

Ai có thể giải đáp thắc mắc?
• Email Energy.Grants@wdc.usda.gov

• Hãy liên hệ với ban phụ trách Chương trình Điện Nông thôn

Luật nào điều chỉnh chương trình này?
• Đạo luật Điện khí hóa Nông thôn năm 1936, theo sửa đổi trong 7 

U.S.C. 901

• Bộ pháp điển các Quy định Liên bang 7 CFR 1709

http://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
http://www.rd.usda.gov/programs-services/delta-health-care-services-grants
mailto:Energy.Grants%40wdc.usda.gov?subject=
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