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Mục đích
Thúc đẩy các dự án hỗ trợ cho các chiến lược phát triển cộng đồng và kinh tế dài hạn sao cho vừa phản ánh được sự hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền hữu quan 
vừa phát huy được các thế mạnh đặc thù của khu vực nông thôn. Thông qua điều khoản này, Vụ Phát triển Nông thôn USDA được trao thẩm quyền để hợp tác hơn nữa với 
các cộng đồng nông thôn để căn chỉnh các nguồn lực cho phù hợp với các thách thức cũng như nhu cầu dài hạn và có sự tham gia của nhiều cơ quan có thẩm quyền bằng 
cách khai thác nguồn vốn liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc tư nhân.

Mục tiêu
Bằng cách tạo ra trọng tâm khu vực và tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan và chương trình của Vụ Phát triển Nông thôn, các nguồn lực của USDA có thể có được sự tác 
động rộng lớn hơn, cho phép tạo ra nhiều của cải hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đối tượng nào có thể nộp đơn xin tham gia chương 
trình này?
Để đủ điều kiện tham gia SECD, dự án phải:

• Đủ điều kiện tham gia chương trình cơ bản

• Chỉ được triển khai ở khu vực nông thôn

• Hỗ trợ cho một kế hoạch phát triển kinh tế cộng đồng mang tính chiến lược 
có sự tham gia của nhiều cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình Nộp đơn diễn ra như thế nào?
Người nộp đơn xin tham gia bất kỳ chương trình hiện có nào của Vụ Phát triển 
Nông thôn có các dự án hỗ trợ cho việc triển khai các kế hoạch phát triển kinh 
tế và cộng đồng có sự tham gia của nhiều cơ quan có thẩm quyền đều có thể 
nộp đơn để được xem xét ưu tiên thông qua SECD. Quá trình xem xét sẽ căn 
cứ vào:

1. Mức độ hiệu quả mà dự án đó hỗ trợ cho một kế hoạch có nhiều cơ quan 
có thẩm quyền tham gia và

2. Mức độ hiệu quả mà kế hoạch đó giải quyết các vấn đề hợp tác, tính khu 
vực cũng như các khoản đầu tư từ các cơ quan liên bang và từ thiện khác. 
Các bên tham gia quan tâm nên đề nghị nhân viên phụ trách chương 

trình tại Tiểu bang của mình xem trước các kế hoạch để đóng góp ý 
kiến phản hồi và có sự điều chỉnh khả thi trước khi nộp đơn chính thức.

Tham gia các Chương trình Phát triển Nông thôn 
Đơn xin tham gia các chương trình sau đây có thể áp dụng cho SECD:

• Các Khoản vay Trực tiếp và Trợ cấp Đầu tư vào Cơ sở vật chất 
Cộng đồng 

• Bảo lãnh Vay vốn cho Cơ sở vật chất Cộng đồng

• Bảo lãnh Vay vốn Đầu tư Hệ thống Nước và Xử lý Chất thải

• Các Khoản vay và Trợ cấp Đầu tư cho Hệ thống Nước và Xử lý Chất thải

• Bảo lãnh Vay vốn Kinh doanh và Công nghiệp (B&I) 

• Trợ cấp Phát triển Kinh doanh Nông thôn (RBDG) 

Quy chế Tạm thời Triển khai Phần 6025

Để Biết thêm Thông tin
Vui lòng liên hệ với văn phòng Vụ Phát triển Nông thôn USDA địa 
phương hoặc liên hệ với Farah Ahmad làm việc tại văn phòng quốc gia tại 
địa chỉ RDCED@wdc.USDA.gov

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.
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