
Khoản vay và Bảo lãnh Vay vốn Hạ tầng Viễn thông

Đầu tư vào Tương lai Nông thôn Hoa Kỳ
Chương trình Vay vốn Viễn thông nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu vực nông thôn Hoa Kỳ bằng cách cung cấp vốn đầu tư dưới dạng các khoản vay, để triển khai hạ 
tầng viễn thông nông thôn.

Chương trình Vay vốn Viễn thông của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) được thực hiện thông qua các Chương trình Dịch vụ Tiện ích của Vụ Phát triển Nông 
thôn, USDA. Để đạt được mục tiêu tăng cơ hội kinh tế ở khu vực nông thôn Hoa Kỳ, chương trình này cấp vốn đầu tư hạ tầng cho phép kết nối mạng viễn 
thông liên tục trên phạm vi toàn quốc. Với kết nối mạng viễn thông tiên tiến giống như các khu vực thành thị mà đặc biệt là các mạng băng thông rộng 
được thiết kế để hỗ trợ cho việc học từ xa, làm việc từ xa và y khoa từ xa - khu vực nông thôn Hoa Kỳ sẽ có được các cơ hội giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an 
toàn và an ninh tốt hơn. Sau cùng, điều này sẽ dẫn đến tỷ lệ việc làm cao hơn. USDA cam kết đảm bảo rằng các khu vực nông thôn đều có thể tiếp cận các 
dịch vụ viễn thông hợp lý, đáng tin cậy, tiên tiến, tương đương với các dịch vụ hiện có trên khắp phần còn lại của Hoa Kỳ, để cung cấp nơi sống và làm việc 
lành mạnh, an toàn và thịnh vượng.

Thông qua chương trình này, hàng tỉ đô la đã được đầu tư vào các dịch vụ viễn thông nâng cao phục vụ cho các thuê bao nông thôn.

Ai đủ điều kiện tham gia?
Hỗ trợ tài chính được cung cấp cho: Các công ty dịch vụ tiện ích nông thôn; các đô thị tự trị; các công ty thương mại; các công ty trách nhiệm hữu hạn; các đặc khu dịch vụ 
tiện ích công cộng; các bộ lạc người Da đỏ; và các hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, hiệp hội cổ phần hoặc tương hỗ trách nhiệm hữu hạn.

Tiền có thể được sử dụng như thế nào?
Tiền vay có thể được sử dụng để cấp vốn cho các dịch vụ viễn thông ở các khu 
vực nông thôn để:

• Xây dựng mới;

• Nâng cấp;

• Mở rộng;

• Tiếp nhận (một số quy định hạn chế sẽ được áp dụng-chi phí tiếp nhận phải 
chiếm một phần nhỏ chi phí nâng cấp trong khoản vay);

• Tái cấp vốn (một số quy định hạn chế sẽ được áp dụng-số tiền tái cấp vốn 
không được vượt quá 40% số tiền khoản vay).

Các loại khoản vay nào khả dụng?
• Các khoản vay tính lãi theo lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ hiện hành, tùy thuộc 

vào thời gian đáo hạn của khoản vay tại thời điểm của mỗi lần ứng trước.

• Các khoản vay được bảo lãnh từ Ngân hàng Cấp vốn Liên bang (FFB). Lãi 
suất (lãi suất Kho bạc cộng 1/8 phần trăm), thay đổi tùy theo quyền chọn 
mua và tỷ giá đáo hạn ngắn hạn được chọn tại thời điểm mỗi lần ứng 
trước, mà có thể ngắn hạn trong 90 ngày, có tuần hoàn tự động.

• Các khoản vay trợ cấp khó khăn ở mức lãi suất cố định bằng 5% tiền 
lãi. Mức lãi suất hiện hành được công bố trực tuyến tại http://www.
federalreserve.gov/releases/h15/Current/ (cuộn xuống phần "Lãi suất 
Đáo hạn Cố định Kho bạc"). Để xác định lãi suất FFB, hãy cộng 0,125% 
vào con số Lãi suất Đáo hạn Cố định Kho bạc.

http://www.federalreserve.gov/releases/h15/Current/
http://www.federalreserve.gov/releases/h15/Current/


Thêm thông tin liên lạc

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

Để biết thêm thông tin
Để biết thêm thông tin hoặc để lấy bộ hồ sơ, hãy truy cập vào trang web 
tại: http://www.rd.usda.gov/programs-services/telecommunications-
infrastructure-loans-loan-guarantees

Hoặc viết thư gửi cho văn phòng Vụ Phát triển Nông thôn USDA địa phương 
hoặc Tiểu bang (xem danh sách Chính phủ Hoa Kỳ trong danh bạ điện thoại 
của quý vị trong phần Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) hoặc Văn phòng Quốc gia tại:

Ban phụ trách Viễn thông Phát triển Nông thôn USDA, Bộ Nông nghiệp 
Hoa Kỳ 
1400 Independence Ave., S.W., Phòng 5151 
HÒM Thư 1590. 
Washington D.C. 20250-1590

Điện thoại: (202) 720-9556 
Fax: (202) 720-0810
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http://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
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